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KEΦAΛAIO 2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α
ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση 4.400
στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Κέρκυρας σε µαρίνα για πολυτελή
σκάφη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2104.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών
πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον
Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ.
9832.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής
λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’, σ.
10028.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’,
σ. 1302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Β. Κεγκέρογλου διά του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ε. Μπασιάκου, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α.
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοση της
Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
Ενιαίας Ενίσχυσης και τη διανοµή του Εθνικού Αποθέµατος

των δικαιωµάτων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας. τόµ. Ε’, σ.
3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της
νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η Δ.Ε.Η. σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση ρεύµατος. τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες: 55 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Αργύρη, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων απο τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιχορήγηση
του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
ποσών από τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8730.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τρόπο καταβολής των
κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά του
κόστους εφαρµογής της Κ.Α.Π. στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη διόρθωση των λαθών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής
χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
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στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9831.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και τη
ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή
χρηµάτων για την παραλαβή των αιτήσεων ενεργοποίησης
των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10543.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις
και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες:
49 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. ΙΔ’, σ. 11173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη από
τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών
στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές
καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, από το φόρο κληρονοµιάς
για αγροτεµάχια που απέκτησαν µε γονική παροχή. τόµ.
ΙΕ’, σ. 163.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απορρόφηση
της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 192.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537, 1538.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’,
σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα που
πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέγουν
την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας. τόµ. Ε’, σ.
3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προοπτική
παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα

στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών και
ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα». τόµ. ΙΔ’, σ. 10537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του
Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 440.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’,
σ. 1759.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 6, 272, 436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537, 1538.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες: 55 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7816.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ.
8653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, από το φόρο κληρονοµιάς
για αγροτεµάχια που απέκτησαν µε γονική παροχή. τόµ.
ΙΕ’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του
Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 440.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από
τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω δανείων
από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2490.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και τη
ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3149, τόµ. ΙΓ’, σ.
10160, 10206.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ακριβάκη Α., τόµ. Α΄, σ. 6. 401, τόµ. Γ΄, σ. 2161, τόµ.
Θ΄, σ. 6766.
Ανδριανόπουλου Α., τόµ. Α΄, σ. 108, 275, τόµ. Γ΄, σ.
1874, τόµ. Ε΄, σ. 3319.
Αρσένη Γ., τόµ. Α΄, σ. 275.
Βαρβαρίγου Δ., τόµ. Ε΄, σ. 3190.
Βαρβιτσιώτη Μ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411.
Βασιλείου Θ., τόµ. ΙΓ΄, σ. 9951.
Βεργίνη Ξ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4321, τόµ. ΙΓ΄, σ. 10037.
Βρεττού Α., τόµ. ΙΔ΄, σ. 10750.
Γαλαµάτη Δ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411.
Γείτονα Κ., τόµ. Α΄, σ. 401.
Γιαννάκη Μ., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10051.
Γιαννόπουλου Α., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10237.
Δαϊλάκη Σ., τόµ. Δ΄, σ. 2646.
Δεικτάκη Γ., τόµ. Α΄, σ. 825.
Δερµεντζόπουλου Α., τόµ. Α΄, σ. 6.
Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Β΄, σ. 1470, τόµ. Γ΄, σ. 1824,
τόµ. Ε΄, σ. 3919, τόµ. Θ΄, σ. 6705, τόµ. ΙΒ΄, σ. 9194,
τόµ. ΙΔ΄, σ.11023, τόµ. ΙΕ΄, σ. 540.
Δριβελέγκα Ι., τόµ. ΙΔ΄, σ. 10750.
Ευθυµίου Π., τόµ. Θ΄, σ. 6705.
Θαλασσινού Θ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411.
Κακλαµάνη Α., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8095.
Καλαντζάκου Σ., τόµ. ΙΔ΄, σ. 10895.
Καµµένου Π., τόµ. Θ΄, σ. 6705.
Καράογλου Θ., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10105.
Καρπούζα Α, τόµ. Α΄, σ. 6, τόµ. ΙΓ΄, σ. 10037.
Καρρά Κ., τόµ. Γ’, σ. 1724.
Καρύδη Χ., τόµ. Α΄, σ. 231.
Κασαπίδη Γ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4074, τόµ. Ι΄, σ. 7815.
Κατσιγιάννη Α., τόµ. Β΄, σ. 1541.
Κεγκέρογλου Β., τόµ. Γ’, σ. 1874, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8906, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 10400.
Κεδίκογλου Σ., τόµ. Ζ΄, σ. 4837.
Κιλτίδη Κ., τόµ. Α΄, σ. 6, τόµ. Θ΄, σ. 6592.
Κόρκα-Κώνστα Α., τόµ. Γ’, σ. 1883.
Κουλούρη Κ., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8732.
Κουσελά Δ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4434.
Κουτσούκου Γ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411, 4434.
Μάνου Σ., τόµ. Α΄, σ. 414.
Μαρκόπουλου Κ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411, τόµ. ΙΒ΄, σ. 9470.
Ματζαπετάκη Σ., τόµ. Ε’, σ. 3319.
Μητσοτάκη Κ., τόµ. Γ΄, σ. 1754, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3992, τόµ.
Η΄, σ. 6286, 6381, τόµ. ΙΓ΄, σ. 10063.
Μουσιώνη Α., τόµ. Β’, σ. 1527, τόµ. Θ΄, σ. 6474, 6512.
Μπαντουβά Κ., τόµ. Γ΄, σ. 1829, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4434.
Μπεκίρη Μ., τόµ. Ε΄, σ. 3149.
Μπερνιδάκη-Άλντους Ε., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8095.
Πάγκαλου Θ., τόµ. Α΄, σ. 275, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4434, τόµ.
Θ΄, σ. 6474.

Παναγιωτόπουλου Π., τόµ. Β΄, σ. 1228.
Παπαγεωργίου Γ. (Ν. Ευβοίας), τόµ. Γ΄, σ. 1567, τόµ.
Θ΄, σ. 6589, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8716, 8732.
Παπανδρέου Β., τόµ. Γ΄, σ. 1794.
Παπαντωνίου Γ., τόµ. Ε΄, σ. 3428, τόµ. Θ΄, σ. 6677, τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8696, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10581.
Παπαχρήστου Ε., τόµ. Γ΄, σ. 2145, τόµ. Ε΄, σ. 3373.
Παπουτσή Χ., τόµ. Β΄, σ. 1228, τόµ. Ε΄, σ. 3311.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4321, τόµ. Ι, σ.
7815.
Πετσάλνικου Φ., τόµ. Θ΄, σ. 6606.
Πλακιωτάκη Ι., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411.
Ράπτη Ε., τόµ. ΙΓ΄, σ. 9749.
Ράπτη Σ., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8078.
Σαλµά Μ., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10056.
Σγουρίδη Π., τόµ. Θ΄, σ. 6766.
Σηµίτη Κ., τόµ. Β΄, σ. 1127, τόµ. Γ΄, σ. 2135, τόµ. Ζ΄, σ.
4875, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9749.
Σούρλα Γ., τόµ. Θ΄, σ. 6512.
Σπηλιωτόπουλου Α., τόµ. Η΄, σ. 6115.
Στρατάκη Ε., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10521.
Τζαµτζή Ι., τόµ. Β΄, σ. 1497.
Τζανετάκη Τ., τόµ. Ε΄, σ. 3541.
Τζίµα Μ., τόµ. Α΄, σ. 275, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4016.
Τσαλίδη Φ., τόµ. Γ΄, σ. 1724, τόµ. Θ΄, σ. 6655, τόµ. Ι΄,
σ. 7993.
Τσιάρα Κ., τόµ. ΙΓ΄, σ. 10037.
Τσιαρτσώνη Ν., τόµ. Α’, σ. 401.
Φούσα Α., τόµ. Β΄, σ. 868, τόµ. Η΄, σ. 5674.
Χάιδου Χ., τόµ. Ζ΄, σ. 4916.
Χαρακόπουλου Μ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4411.
Χριστοδουλάκη Ν., τόµ. Α΄, σ. 275, τόµ. Ι΄, σ. 7815, τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8095.
Χριστοφιλογιάννη Δ., τόµ. Α΄, σ. 6, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8901.
Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Γ΄, σ. 1891, τόµ. ΣΤ΄, σ.
4081, τόµ. ΙΒ΄, σ. 9711.
Χρυσοχοΐδη Μ., τόµ. Θ΄, σ. 6848.
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3257.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή νέου
διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις πολύωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την
απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης κ.λπ. τόµ.
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Γ’, σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3493, 3935,
τόµ. ΣΤ’, σ. 3969, 4284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την
εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έλλειψη Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο Αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράδοση και λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10307.
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ (βλ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ)
ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έλλειψη Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο Αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9676.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 313.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
λόγω του καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών
στο ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκατάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου
Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11097.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11097.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισµό (Παρίσι 19.10.2005)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισµού
και Αθλητισµού του Βασιλείου της Ταϋλάνδης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ΄, σ. 9537.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διευθέτηση των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10035.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Πολιτισµού, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10309.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε.
Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ.Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη,
Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 486.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ.
Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη και Μ.
Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 500.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α.
Ρεγκούζα και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 920, 922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ρεγκούζα και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 922.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Αποστολάκη και Σ. Μπένου. τόµ. Γ’, σ. 1891.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αποστολάκη και Σ. Μπένου, τόµ. Γ΄, σ. 1891.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Χαϊτίδη, Δ. Τσιόγκα και Κ.
Μπαντουβά. τόµ. Η’, σ. 5864.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Χαϊτίδη,
Δ. Τσιόγκα και Κ. Μπαντουβά. τόµ. Η΄, σ. 5865.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Γ. Κουτσούκου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9266.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Γ. Κουτσούκου. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9267.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές πιστώσεις του Δηµοσίου
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9713, τόµ. ΙΓ’, σ. 9974, 10001, 10154.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές πιστώσεις του Δηµοσίου
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9713, τόµ. ΙΓ’, σ. 9974, 10001, 10154.

ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων
της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1705.
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8693.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 9909.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν
οι επισκέπτες στα παραλιακά θέρετρα και τους τουριστικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10354.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του
Λιµενικού Σώµατος και της Αστυνοµίας Συνόρων της Αλβανίας µε σκοπό την αποτελεσµατική αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3538, τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7854, τόµ. ΙΒ’, σ.
9551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10105, τόµ. ΙΕ΄, σ. 83, 84.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
την προστασία και αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανηλίκων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρ-
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µογής αυτής». (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3190, τόµ. Η’, σ. 6202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10573.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις µυστικές πτήσεις της CIA
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4255.
ΑΜΕΡΙΚΗ
(βλ. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε
τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1750.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’, σ.
10028.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1483.
ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10081.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ανακοινώνεται ότι σαράντα εννέα (49) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και ένας ανεξάρτητος Βουλευτής υπέβαλαν
συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 21,
παράγραφος 5 και 102, παράγραφος 2, εδάφιο β΄ του Συντάγµατος. τόµ. Β’, σ. 1527.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 101Α΄ του Συντάγµατος. τόµ. Β΄, σ.
1527.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Γ’, σ. 2367.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα έξι (36) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και δύο (2) Ανεξάρτητοι
Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 5 του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα έξι (56) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 108, παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας της λειτουργίας

της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της. τόµ. Ε΄, σ. 3481.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και δύο (2) Ανεξάρτητοι Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα (50) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική
πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74
παρ. 3 και 5, εδάφιο 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα ένας(51) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 73 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 76 παρ. 6 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την έκθεσή της στις αρχικές προτάσεις Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος που υπεβλήθησαν
από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και από τους
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, καθώς και στις συµπληρωµατικές προτάσεις Βουλευτών όλων
των κοµµάτων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4410.
Συζήτηση επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 110 του Συντάγµατος και 119 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4729, τόµ. Ζ΄, σ. 4805, 4862, 4911.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4957.
Λήψη απόφασης (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Aναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ.
7172.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου. τόµ.
Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη β) κατά των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Επικρατείας κ. Γ. Αλογοσκούφη
και κ. Θ. Ρουσόπουλου. τόµ. Α’, σ. 62, 63.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Σπ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. Α’, σ. 299.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας κ.Κωνσταντίνος Καραµανλής επανεντάσσει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας τον
Βουλευτή κ. Ε. Πολύζο. τόµ. Α’, σ. 399.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα αποφάσεις της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα, για σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών και των Επιτροπών Εσωτερικών θεµάτων
για την Γ΄ Σύνοδο της ΙΑ΄ Περιόδου, τόµ. Α΄, σ. 781.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα, η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολο-
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γισµού του οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 1231.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα περί συστάσεως
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Γ’ Σύνοδο. τόµ. Β’, σ. 1433.
Ανακοινώνεται ότι σαράντα εννέα (49) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και ένας ανεξάρτητος Βουλευτής υπέβαλαν
συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 21,
παράγραφος 5 και 102, παράγραφος 2, εδάφιο β΄ του Συντάγµατος. τόµ. Β’, σ. 1527.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 101 Α του Συντάγµατος, τόµ. Β΄, σ.
1527.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Γ’, σ. 1637.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Γ’, σ. 2367.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου β) κατά
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Ε. Κεφαλογιάννη. γ)
κατά του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Α.
Μπέζα. τόµ. Δ’, σ. 2604.
Η Πρόεδρος της Βουλής, κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, ανακοινώνει προς το Σώµα το θάνατο του κοινοβουλευτικού
συντάκτη Γιάννη Διακογιάννη και διατυπώνει τη θλίψη της,
εκφράζοντας τα συναισθήµατα όλης της Βουλής. τόµ. Δ’, σ.
2647.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα έξι (56) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 108, παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και δύο (2) Ανεξάρτητοι Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Φούρας υπέβαλε
την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου
να ασκήσει τα καθήκοντα του Δηµάρχου Πατρέων. τόµ. Δ’,
σ. 2947.
Ανακοινώνεται η παραίτηση των Βουλευτών κ. Ν. Κακλαµάνη και κ. Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη από το βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής τους ως Δηµάρχου και Νοµάρχη αντίστοιχα. τόµ. Ε’, σ. 3144.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 111 Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν από κοινού
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το
θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ.
Ε’, σ. 3190.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κοντού και Ι. Σκουλά
σε αντικατάσταση των κ.κ. Ν. Κακλαµάνη και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε’, σ. 3200.

Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Μ. Θωµά. τόµ. Ε’, σ. 3208.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Ε’, σ.
3243.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του Βουλευτή κ. Ι. Σκουλά. τόµ. Ε’, σ. 3260.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας της λειτουργίας
της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της. τόµ. Ε’, σ. 3481.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Αγάθης-Ρόζας Βρεττού. τόµ.
Ε’, σ. 3630.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα (50) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική
πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74
παρ. 3 και 5, εδάφιο 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα ένας(51) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 73 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 76 παρ. 6 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα έξι (36) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και δύο (2) Ανεξάρτητοι
Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 5 του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3831.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα για σύσταση και
συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί του Απολογισµού
και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ.
4269.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την Έκθεσή της στις αρχικές προτάσεις Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος,
που υπεβλήθησαν από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και από τους Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, καθώς και στις συµπληρωµατικές προτάσεις Βουλευτών όλων των Κοµµάτων, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4410.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών
κ. Κ. Κουλούρης δεν ανήκει στη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4734.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ζ’, σ. 4844.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα το αποτέλεσµα ονοµαστικών ψηφοφοριών (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 4958.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι οι Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσαν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων».
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τόµ. Η’, σ. 6352.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «Ποινικής Ευθύνης
των Υπουργών» κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Θ’, σ. 6489.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα το αποτέλεσµα των ονοµαστικών ψηφοφοριών (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7172.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτή κ.
Ε. Κούρκουλα µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ι’, σ. 7852.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του κ. Α. Γιαννόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 8030.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης κ. Α. Καλαφάτη και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Χ. Πάχτα. τόµ. Ι’,
σ. 8055.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του
γνωστοποίησε Κυβερνητική µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του Σ. Τσιτουρίδη από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το διορισµό του κ.
Β. Μαγγίνα στη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8725.
Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή
το κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 94η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας και αναθεωρεί τριάντα επτά Διεθνείς Συµβάσεις, συνοδευόµενη από µία µικρή ανάλυση του περιεχοµένου της,
την περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και
προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 8743.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν
δώδεκα (112) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το
θέµα της αγοράς οµολόγων από τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10414.
Ανακοινώνεται η οδύνη για το θάνατο των συµπατριωτών
µας και την καταστροφή του φυσικού µας πλούτου από την
πύρινη λαίλαπα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10852.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής ως ένδειξη πένθους για τα θύµατα του καύσωνα και για την οικολογική καταστροφή που
συνέβη στην Ελλάδα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10868.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές του νόµου
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»:
α) κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη,β) κατά των Υπουργών
Πολιτισµού και Επικρατείας κ. Γ.Βουλγαράκη και κ. Θ.
Ρουσόπουλου,γ) κατά της Υπουργού και του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Μ. Γιαννάκου, Γ.
Καλού, δ) κατά του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 11049.
Ανακοινώνεται η λήξη της Γ’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ. 11306.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών νέων δασοπυροσβεστών που έπεσαν στο Δοξαρό Ρεθύµνης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 162.
Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα αναφέρεται στον εορτασµό για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη Χώρα µας και εκφράζει την θλίψη της για τα

πρόσφατα γεγονότα λόγω των πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 531.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του σµηναγού Δηµήτριου Στοϊλίδη και του υποσµηναγού Ιωάννη Χατζούδη,
καθώς και των άλλων θυµάτων που έπεσαν στην εκτέλεση
του καθήκοντος κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών. τόµ.
ΙΕ’, σ. 535.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4364.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα
για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις αναπήρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση του
έργου της κάρτας λειτουργικότητας-αναπηρίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4358.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων. τόµ.
Θ’, σ. 6511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7746.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους αναπήρους και τους χρόνια πάσχοντες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας). τόµ. Ι’, σ. 8039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης σκύλων-οδηγών από
τους τυφλούς πολίτες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10349.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ζηµιές του 2006
στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3736.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. (Επερωτώντες:
37 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη του τριπόλου Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πλατυγιάλι Αστακού στους πόλους

9
ανάπτυξης που προορίζονται για χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (Κατάθεση).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1019.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10348.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10260.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη ρύθµιση κληρονοµικών δικαιωµάτων
σε ελληνικές περιουσίες στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3730.
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(βλ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ)
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. (Επερωτώντες:
37 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή δήµου Μεσσαπίων Εύβοιας, την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ.

Β’, σ. 1199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Yπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Αττική, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9876.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας από τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Ι. Διαµαντίδη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 886-889.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως περί αντισυνταγµατικότητας από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6232-6241.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4875, τόµ. Η’, σ.
6226, 6277, 6403, τόµ. Θ΄, σ. 6520.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο και από τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαµάνη, σχετικά µε την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8727.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που
εργάζονται στον ιππόδροµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης να τεθούν εκτός Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1356.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστηµα
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προσλήψεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άλλες διατάξεις».(Προτείνοντες: 41 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9837.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος ανέγερσης νέου κτηρίου για
το 10ο Λύκειο Περιστερίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11097.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Οργανισµός Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών». (Προτείνοντες: 21 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 785, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8735.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 417, τόµ.
Γ’, 1601, 1647, 1832, 1866, 2313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους της «Τεχνικής Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στον Α.Η.Σ. Πτολεµαΐδας. τόµ. Δ’,
σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6614.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης για τις γυναίκες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 685.
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων» αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3545,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4296, 4334, 4462.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό

από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις πολύωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την
απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν κρατούµενοι
από παρατεταµένη απεργία πείνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4364.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. (Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6135.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3463.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από
τα απόβλητα του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1488.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο
Μελετάνι Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6709.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11169.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων,
απαγωγών και δολοφονιών αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ’70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3254.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
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δήµου Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε
τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος-Μέλος κατά Κράτους-Μέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπό αυτού ή
για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή
στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στα πλαίσια επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
διαχείριση κρίσης, µετά της συνηµµένης Δήλωσης των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 360.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις
ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ. 1830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές
πληµµύρες στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6475.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του
ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ι. Σκουλάς, Ε. Στρατάκης, Μ. Φραγκιαδουλάκης, Φ. Χατζηµιχάλης, Ι. Δριβελέγκας, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Κουτσούκος, Ε. Αργύρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών
σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α΄, σ. 188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή δήµου Μεσσαπίων Εύβοιας, την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή
χρηµάτων για την παραλαβή των αιτήσεων ενεργοποίησης

των δικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτών κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη από
τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών
στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές
καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
543.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των Ν.
Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
543.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 15.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
543.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποκατάσταση των καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’, σ. 1419.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από τις θεοµηνίες. (Επερωτώντες: 74 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10085.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εθνικές υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3805.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2004. β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµι-
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κού έτους 2004. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 910,
1131.
Κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2007,του Απολογισµού και του Ισολογισµού
του οικονοµικού έτους 2005,των τόµων φορολογικών δαπανών και των προϋπολογισµών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. τόµ. Β’, σ. 1231.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο µόνιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας ξύλου «Βαλκάν-Εξπόρτ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ», τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού της Δ.Ε.Η.,
την αύξηση των τιµολογίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10083, 10260, τόµ. ΙΔ’, σ. 10785.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2489.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. (Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11169.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2486.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7747.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Ανακοινώνονται προς το Σώµα αποφάσεις της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα, για σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών και των Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων
για την Γ’ Σύνοδο της ΙΑ΄Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 781.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα περί συστάσεως
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη Γ’ Σύνοδο. τόµ. Β’, σ. 1433.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας της λειτουργίας
της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της. τόµ. Ε΄, σ. 3481.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής κ. Α. Μπενάκη-Ψαρούδα για σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί του Απολογισµού και
του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 4269.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4957.
Λήψη απόφασης (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι΄,
σ. 7172.
Ανακοινώνεται προς το Τµήµα ότι µε την υπ’ αριθµό
6743/4571/3-7-2007 απόφαση της Προέδρου της Βουλής,
συγκροτείται Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.
τόµ. ΙΕ’, σ. 7.
Ανακοινώνεται µε απόφαση της Προέδρου της Βουλής η
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις (Α, Β, Γ). τόµ. ΙΕ’, σ. 9.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη βραδύτητα στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6464, τόµ. ΙΑ’, σ. 8423, 8465, 8527.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες:
23 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10834.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των
περιοχών των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και
Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων,
απαγωγών και δολοφονιών αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ’70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3254.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 107.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας.
τόµ. Β’, σ. 1227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η Δ.Ε.Η. σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση ρεύµατος. τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης
του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη νερού για άρδευση στο Ν. Λαρίσης κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 542.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1356.
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3359, 3405.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου
των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ. 3460.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεάν χορήγηση των εµβολίων από το κράτος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3798.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξοπλισµό του
Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10311.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του
Λιµενικού Σώµατος και της Αστυνοµίας Συνόρων της Αλβανίας µε σκοπό την αποτελεσµατική αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1609, τόµ. ΣΤ’, σ. 4460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε περιστατικά αστυνοµικής βίας κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10572.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη στελέχωση του Αστυνοµικού Τµήµατος του δήµου Πύλης του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9055.
ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 336.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334,
351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. Η’, σ. 5761.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την τήρηση της νοµοθεσίας και
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6476.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας.(Επερωτώντες: 22 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ.
3843.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ.
237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.
489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». (Φ.Ε.Κ. 331Α’) και
άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σ. 6696, τόµ. Ι’, σ. 7843, 7878.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9589.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
10105, τόµ. ΙΕ’, σ. 83, 84.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3149, τόµ. ΙΓ΄, σ.
10160, 10206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιχορήγηση
του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’,

14
σ. 4800.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη ελλειµµάτων του
Ν.Α.Τ. από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 4252.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον κρατικό προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6133.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10037, 10496, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10545, 10667, 10727.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφάλειας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8706, τόµ. ΙΒ΄, σ.
9182, 9525, 9213.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 140.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη του κόστους
εξέτασης φαρµακογονιδιωµατικής ανάλυσης από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Θ’, σ. 6510.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την αγορά «δοµηµένων οµολόγων» από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Ι’, σ.
8032.
Πρόταση νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Διασφάλιση
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυν-

ση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της).(Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων
από τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το
θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 10792.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8706, τόµ. ΙΒ’, σ.
9182, 9213, 9525.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και Ξενώνα για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6199.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ.
8065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη φαρµακοβιοµηχανία «ABBOTT LABORATORIES», τη
συλλογή στοιχείων για τους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8489.
ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ.
8065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το διασυρµό ανθρώπων µε αναπηρίες µέσα από τηλεοπτικές εκποµπές
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10540.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του
φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από
τα απόβλητα του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση στην τιµή του νερού στους δήµους της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη
Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των
περιοχών των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και
Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διευθέτηση των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
και την προστασία των κατοίκων της Αττικής από τη χρήση
εντοµοκτόνων για ψεκασµούς σε κατοικηµένες περιοχές.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11171.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ.
237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.
489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχη-

µάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (Φ.Ε.Κ. 331Α’) και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 6696, τόµ. Ι΄, σ. 7843, 7878.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2107.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των «ΕΛ.ΠΕ.-ΠΕΤΡΟΛΑ», τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753.
Συλλυπητήρια αναφορά για το εργατικό ατύχηµα στο Πέραµα. τόµ. ΙΕ’, σ. 454, 459.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ.
3843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του π.δ.
237/1986 (Φ.Ε.Κ. 101Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.
489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». (Φ.Ε.Κ. 331Α’) και
άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,
σ. 6696, 7878, τόµ. Ι’, σ. 7843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση
των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου στη
Γλυφάδα Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8031.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5709.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6600, 6901, 6941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρας-ΠύργουΤσακώνας. τόµ. ΙΔ’, σ. 11094.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 131, 166,
183, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10750.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµο-
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σίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 526, τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 764, 785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 771.
ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την
επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8431, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9722.
Β
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10573.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 81, 109, 224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης, σχετικά µε περιστατικά αστυνοµικής βίας κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10572.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόσυρση
του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βιβλίο της
ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6616.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών
και της βιβλιοθήκης του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βασιλακίου του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. τόµ. Γ’, σ. 2159.
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία των υπό ίδρυση µονάδων βιοαιθανόλης στην Ελλάδα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη βιολογική γεωργία.
(Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς: κ.κ. Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Α. Αλαβάνος). τόµ. Η’, σ. 5714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα για την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856.
ΒΙΟΜΑΓΝ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού
Ασωπού Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του
εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1383.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3359, 3405.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα.
τόµ. Ε’, σ. 3915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη,
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη διασφάλι-
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ση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της «Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9831.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας ξύλου «Βαλκάν-Εξπόρτ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4016.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις διαρροές πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»-»ΕΛ.ΠΕ.» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ.»
στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.). (Συζήτηση). τόµ. Γ’,
σ. 1707.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
ανάµεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διµερή συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα στη βιοµηχανική Έρευνα και
Ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο
έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3190, τόµ. Η’, σ. 6202.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ.

8771, 8773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και στην Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6906, τόµ. ΙΑ’, σ. 8395, 8404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10355, τόµ. ΙΕ΄, σ. 20.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α’, σ. 5.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε.
Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ.Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη,
Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 486.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ.Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ.
Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 500.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γιακουµάτου, Α. Αλαβάνου και Γ. Σούρλα. τόµ. Α΄, σ.
138.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Α.
Ρεγκούζα, Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 920, 922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Α. Ρεγκούζα και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 922.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζώη, Χ. Καστανίδη, Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Εύβοιας), Γ.
Βασιλείου. τόµ. Β΄, σ. 1468, 1469, 1470, 1471.
Ανακοινώνεται ότι 58 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 101 Α΄ του Συντάγµατος. τόµ. Β΄, σ. 1527.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Αγγελόπουλου, Γ. Κουτσούκου, Σ. Τσιτουρίδη και Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Γ΄, σ. 1665, 1666.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Β. Μαγγίνα, Π. Παυλόπουλου, Ι. Τραγάκη.
τόµ. Γ΄, σ. 1816, 1817, 1818.
Συζήτηση και λήψη απόφασης αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αποστολάκη, Σ. Μπένου. τόµ. Γ’, σ. 1891.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
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Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Μ. Αποστολάκη και Σ. Μπένου, τόµ. Γ΄, σ. 1891.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2587.
Ανακοινώνεται ότι 56 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 108, παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος. τόµ. Δ΄,
σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι 24 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές υπέβαλαν συµπληρωµατική
πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος.
τόµ. Δ΄, σ. 2716.
Ανακοινώνεται η παραίτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη από το βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής τους ως Δηµάρχου και Νοµάρχη αντίστοιχα. τόµ. Ε’, σ. 3144.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κοντού και Ι. Σκουλά
σε αντικατάσταση των κ.κ. Ν. Κακλαµάνη και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε’, σ. 3200.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Μ. Θωµά. τόµ. Ε’, σ. 3208.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Σκουλά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Νασιώκα και Χ. Πρωτόπαπα. τόµ. Ε’, σ. 3497.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου
και 111 Βουλευτών του Κόµµατός του και του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου και των
Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
τόµ. Ε’, σ. 3553.
Ανακοινώνεται ότι 50 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74 παρ. 3 και 5,
εδάφιο 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του Συντάγµατος.
τόµ. Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι 53 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ.
Ε΄, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι 51 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγµατος. τόµ.
Ε΄, σ. 3638.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Στρατάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Παπαϊωάννου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4417, 4419.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αλογοσκούφη, Χ. Καστανίδη και Ι. Τραγάκη. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4167, 4168.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Χαϊτίδη, Δ. Τσιόγκα, Κ.
Μπαντουβά. τόµ. Η’, σ. 5864.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Χαϊτί-

δη, Δ. Τσιόγκα και Κ. Μπαντουβά. τόµ. Η΄, σ. 5865.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτή κ.
Ε. Κούρκουλα µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ι’, σ. 7852.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Ξ. Βεργίνη και Χ. Τασούλα. τόµ. Ι΄, σ. 7948,
7949, 7950.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του κ. Α. Γιαννόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 8030.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Ι. Μαγκριώτη, Ι. Τραγάκη και Γ. Φλωρίδη.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8433, 8434.
Αποχώρηση των Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως
Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8952.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Γ. Κουτσούκου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9266.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ν. Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Γ. Κουτσούκου. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9267.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γιαννόπουλου, Π. Σγουρίδη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9774, 9775.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ακριβάκη, Κ. Μαρκόπουλου και Μ. Παπαϊωάννου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10559, 10560.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10562, 10563.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Π. Παυλόπουλου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 11161,
11162.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού και Α. Λεβέντη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 11171, 11172.
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτή κ.
Ε. Κούρκουλα µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ι’, σ. 7852.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου. τόµ.
Α’, σ. 1.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Γ’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α’, σ. 5.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007».
τόµ. Α’, σ. 33.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 127, 128, 176,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4057, 4058, τόµ. Η΄, σ. 6226, 6361, τόµ. Θ΄,
σ. 6670, τόµ. Ι΄, σ. 7788, 7823, 8032, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8489,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9837, 9878, τόµ. ΙΔ΄, σ. 11164, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
739, 740.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Νέας
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Δηµοκρατίας κ.Κωνσταντίνος Καραµανλής επανεντάσσει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας τον
Βουλευτή κ. Ε. Πολύζο. τόµ. Α’, σ. 399.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ.
Ε. Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 486.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα για σύσταση
και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών και των Επιτροπών Εσωτερικών θεµάτων
για την Γ’ Σύνοδο της ΙΑ΄ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 781.
Ένσταση και ψηφοφορία αντισυνταγµατικότητας των
Βουλευτών κ. Ε. Βενιζέλου και κ. Ι. Διαµαντίδη επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ.
886.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 910,
1228, 1358, 1473, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4030, 4043, 4044, 4058,
4059, 4060, 4302, τόµ. Η΄, σ. 6145, 6183, 6227, 6232,
6237, 6241, 6381, τόµ. Θ΄, σ. 6669, τόµ. ΙΒ΄, σ. 9242,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9878, 10046, 10326, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10589,
11032, 11070, τόµ. ΙΕ΄, σ. 152, τόµ. ΙΣΤ΄, 733.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής, η προκείµενη κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 1231.
Κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2007,του Απολογισµού και του Ισολογισµού
του οικονοµικού έτους 2005,των τόµων φορολογικών δαπανών και των προϋπολογισµών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. τόµ. Β’, σ. 1231.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και
συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1288, 1289.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 1306.
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1358.
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ.
Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα περί συστάσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη
Γ’ Σύνοδο. τόµ. Β’, σ. 1433.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.Αλέξανδρου Αλαβάνου σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Παιδεία. τόµ. Β’,
σ. 1505.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και ένας ανεξάρτητος Βουλευτής υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης των άρθρων 21, 101, 102, του
Συντάγµατος. τόµ. Β’, σ. 1527.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στην πρόταση νόµου αρµοδιότητος του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’, σ. 1721.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος που αναφέρει ότι η
προσθήκη σε τροπολογία, άσχετη µε το κύριο αντικείµενο

του νοµοσχεδίου και της πρότασης νόµου δεν εισάγεται για
συζήτηση. τόµ. Γ’, σ. 2353.
Ανακοινώνεται ότι 53 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Γ’, σ.
2367.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2587.
Η Πρόεδρος της Βουλής, κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, ανακοινώνει προς το Σώµα το θάνατο του κοινοβουλευτικού
συντάκτη Γιάννη Διακογιάννη και διατυπώνει τη θλίψη της,
εκφράζοντας τα συναισθήµατα όλης της Βουλής. τόµ. Δ’, σ.
2647.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007».
τόµ. Δ’, σ. 2709, 2790.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα έξι (56) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 108. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και 2 Ανεξάρτητοι
Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007».
τόµ. Δ’, σ. 2790.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Φούρας υπέβαλε
την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου
να ασκήσει τα καθήκοντα του Δηµάρχου Πατρέων. τόµ. Δ’,
σ. 2947.
Ανακοινώνεται η παραίτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη από το βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής τους ως Δηµάρχου και Νοµάρχη αντίστοιχα. τόµ. Ε’, σ. 3144.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν έντεκα (111) Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν από κοινού πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3190.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κοντού και Ι. Σκουλά
σε αντικατάσταση των κ. Ν. Κακλαµάνη και κ. Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε’, σ. 3200.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Μ. Θωµά. τόµ. Ε’, σ. 3208.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Σκουλά σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο. τόµ. Ε’, σ. 3260.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3382.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας της λειτουργίας
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της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της. τόµ. Ε’, σ. 3481.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στην επερώτηση
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3542.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Αγάθης-Ρόζας Βρεττού. τόµ.
Ε’, σ. 3630.
Ανακοινώνεται ότι Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74 παρ. 3, 4 και
5, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 και 6 του Συντάγµατος. τόµ. Ε’,
σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι 24 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
36 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές, υπέβαλαν συµπληρωµατική
πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 5 του Συντάγµατος.
τόµ. Ε’, σ. 3831.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση
δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και Βουλευτές του
Κόµµατός του. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4060,
4109, 4151.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη συζήτηση και
την ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4166, 4167.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής για σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής επί του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού
του Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 4269.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές
ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητηµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4302.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4334.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ.
4507.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών
Κ. Κουλούρης δεν ανήκει στη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4734.
Ανακοινώνεται από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα το αποτέλεσµα των διεξαχθεισών ονοµαστικών ψηφοφοριών. τόµ. Ζ’, σ. 4958.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».

τόµ. Η’, σ. 5814.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι οι Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6352.
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6381.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της Αρχής του Σχεδίου
Νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6403.
Αποχώρηση Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Η’, σ. 6406.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6810.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα
την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης, µε πρωτοβουλία
του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Θ’, σ. 6821.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6914.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτή κ.
Ε. Κούρκουλα µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα. Ι’, σ. 7852.
Ορκωµοσία του κ. Α. Γιαννόπουλου ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα) σε αντικατάσταση
της κ. Ε. Κούρκουλα. τόµ. Ι’, σ. 7891.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του κ. Α. Γιαννόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 8030.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα
την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8653.
Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή
το κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 94η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας και αναθεωρεί τριάντα επτά Διεθνείς Συµβάσεις, συνοδευόµενη από µία µικρή ανάλυση του περιεχοµένου της,
την περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και
προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 8743.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8952.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας
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αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9242.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά
βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9619.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τα δοµηµένα οµόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9878.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος,
αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ.
10169, 10171, 10172, 10200, 10202, 10203.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10221.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΓ’, σ. 10414.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης
της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10564.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς
οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10606.
Ανακοινώνεται η οδύνη για το θάνατο των συµπατριωτών
µας και την καταστροφή του φυσικού µας πλούτου από την
πύρινη λαίλαπα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10852.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής ως ένδειξη πένθους για τα θύµατα του καύσωνα και για την οικολογική καταστροφή που
συνέβη στην Ελλάδα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10868.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα: «Οικονοµία της Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ.
10869.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπουργού Επικρατείας «Συγκέντρωση και αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ’, σ. 11070.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ’, σ. 11230.
Ανακοινώνεται η λήξη της Γ’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ. 11306.
Ανακοινώνεται προς το Τµήµα ότι µε την υπ’ αριθµό
6743/4571/3-7-2007 απόφαση της Προέδρου της Βουλής,
συγκροτείται Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.
τόµ. ΙΕ’, σ. 7.

Ανακοινώνεται µε απόφαση της Προέδρου της Βουλής η
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις (Α, Β, Γ). τόµ. ΙΕ’, σ. 9.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 110.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής
Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’,
σ. 152.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών νέων δασοπυροσβεστών που έπεσαν στο Δοξαρό Ρεθύµνης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 162.
Συλλυπητήρια αναφορά για το εργατικό ατύχηµα στο Πέραµα. τόµ. ΙΕ’, σ. 454, 459.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρύµατων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 469.
Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρεται στον εορτασµό για
την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη Χώρα µας και εκφράζει την θλίψη της για τα πρόσφατα γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 531.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του σµηναγού Δηµήτριου Στοϊλίδη και του υποσµηναγού Ιωάννη Χατζούδη,
καθώς και των άλλων θυµάτων που έπεσαν στην εκτέλεση
του καθήκοντος κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών. τόµ.
ΙΕ’, σ. 535.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 733.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976,
992.
ΒΡΕΦΗ-ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262.
Γ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες: 50 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 402.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 512.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προφορική συνέντευξη στην επιλογή των γενικών διευθυντών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1794.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. Η’, σ. 5714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8709, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9174.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προοπτική
παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου
Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης για τις γυναίκες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 685.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για το
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5736.
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποτροπής του υπερδανεισµού των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων. τόµ.
Γ’, σ. 2190.
Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Για την προστασία των
καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών».

(Προτείνοντες: 38 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Η’, σ. 6386.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9470.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του
Τατοΐου την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
κ. Ο. Κολοζώφ, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, , σχετικά µε την οριογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη
του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της
Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
11095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ. 11164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 437,
475, 494, 745, τόµ. Β’, σ. 869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4801.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503.
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 162.
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Δ.Ε.Κ.Ο.
(βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του Στρατοπέδου
«Μαρκοπούλου» στο δήµο Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη στελέχωση του Αστυνοµικού Τµήµατος του δήµου Πύλης του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Πολιτισµού,
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10309.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την άρνηση δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την άρνηση δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ίδρυση Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από
την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4044.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τους οδικούς άξονες του Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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 Υ-

πουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Διοίκησης και Εσωτερικών της Ρουµανίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 327.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης
Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10575.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη
Νέα Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6860.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η Δ.Ε.Η. σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση ρεύµατος. τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Αργύρη, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων απο τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού της Δ.Ε.Η.,
την αύξηση των τιµολογίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τήρηση των αναγκαίων µέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στη
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή µπλακ
άουτ, την πρόσληψη µονίµου προσωπικού στη Δ.Ε.Η. κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11093.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8463.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της «Μελέτης-Κατασκευής-Χρηµατοδότησης-Λειτουργίας-Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10750, τόµ. ΙΕ΄, σ. 131, 166, 183
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τους οδικούς άξονες του Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7770, τόµ. ΙΑ’, σ. 8116, 8152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου
και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. (Επερωτώντες Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Α. Μανωλάκης, Β.Έξαρχος,
Ε.Όθωνας, Ι. Βλατής, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Σαλαγιάννης,
Χ. Αράπογλου, Σ. Κοσµίδης, Α. Παπαγεωργίου και Χ. Καστανίδης). τόµ. ΙΑ’, σ. 8698.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τη συµφωνία του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία» µε τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων
στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 799.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση του
έργου της κάρτας λειτουργικότητας-αναπηρίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4358.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επαναλειτουργία των
σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
λόγω του καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Δ.Ε.Κ.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης να τεθούν εκτός Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 794.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές
σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 2164.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη σαφέστατη αποτύπωση της κατάστασης για τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς
(Δ.Ε.Κ.Ο.) στον Προϋπολογισµό του 2007. τόµ. Θ’, σ.
6763.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ίδρυση Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1200.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 437,
475, 494, 745, τόµ. Β’, σ. 869.
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 5814, 5845, 6203, 6204.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 5814, 5845, 6203, 6204.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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 άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
27, 65.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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 άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
27, 65.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 148.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Ρύθµιση θεµάτων
δηµοσκοπήσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 729, 758.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόσυρση
του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βιβλίο της
Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6616.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. (Επερωτώντες: 48
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Γ’, σ. 2137.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος) τόµ. Ε’, σ. 3326.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προσλήψεις του Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4258.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την
Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον κίνδυνο γενικού µπλακ-άουτ κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10782.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του π.δ.
237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.
489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». (Φ.Ε.Κ. 331Α’) και
άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄,

σ. 6696, τόµ. Ι’, σ. 7843, 7878.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. Ι’, σ.
7887, 7943, τοµ. ΙΑ΄, σ. 8096.
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: 41 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9837.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. (Επερωτώντες:
37 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6464, τόµ. ΙΑ’, σ. 8423, 8465, 8527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαφθοράς στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10576.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1301.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη
τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8731.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 835.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις,
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετο-
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χών, µεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 1526, τόµ. Γ΄, σ. 2110, 2347, 2348.
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΕ΄, σ. 32.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Παπαϊωάννου, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ.
35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1427, 1457, 1492,
τόµ. Γ΄, σ. 1595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες:
23 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10834.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Παπαϊωάννου, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ.
35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1427, 1457, 1492,
τόµ. Γ’, σ. 1595.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες:
23 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10834.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Παπαϊωάννου, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρεί-

ου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κάλυψη µε το αναγκαίο προσωπικό
των δικαστηρίων της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’)
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1427, 1457, 1492, τόµ. Γ’, σ.
1595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη βραδύτητα στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δ. Βαρβαρίγο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα Δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5669.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. Η΄, σ. 5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6464, τόµ. ΙΑ’, σ. 8423, 8465, 8527.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΕ’, σ. 32.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’)
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1427, 1457, 1492. τόµ. Γ΄, σ.
1595.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την τοποθέτηση υποδιοικητή στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6123.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10784.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 10365, τόµ. ΙΕ’, σ. 20.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ του Ρουµανικού Διπλωµατικού Ιδρύµατος του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουµανίας και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 26.

ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή πυρηνικού σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’, σ.
10028.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις διαρροές πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»- «ΕΛ.ΠΕ» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ.»
στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής
λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3252.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε
τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1750.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκοσµίου δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης (GNSS)-Galileo για µη
στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1527, τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άµυνας της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά µε
τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη συνεργασία
Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας για το Σύστηµα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστηµα HELLIOS ΙΙ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4929, τόµ. Η’, σ. 6203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα µη στρατιωτικό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 587.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9574, 9576.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Γ’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α’, σ. 3.
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΙΕ’, σ. 17.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6917, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8832, 8871, τόµ. ΙΒ΄, σ.
9179.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς
Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων
τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροδιακοµι-
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δή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξοπλισµό του
Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10311.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6917, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8832, 8871, τόµ. ΙΒ’, σ.
9179.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
κ. Ο. Κολοζώφ, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, , σχετικά µε την οριογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη
του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10308.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Ε.Σ.Ρ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το διασυρµό ανθρώπων µε αναπηρίες µέσα από τηλεοπτικές εκποµπές
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10824.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τη συµφωνία του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία» µε τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων
στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 799.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8461.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9470.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επάρκεια σύγχρονου
εξοπλισµού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9719.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο Κρήτης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε θέµατα υγείας.
(Επερωτώντες: 31 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΑ’ Περιόδου. τόµ.
Α’, σ. 1.
Εκλογή και ψηφοφορία Κοσµητόρων και Γραµµατέων
της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 5.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε.
Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη,
Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α΄, σ. 486.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α΄, σ. 761.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Α.
Ρεγκούζα, Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β΄, σ. 920, 922.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων µε θέµα την Παιδεία. τόµ. Β΄, σ. 1505.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Μ.
Αποστολάκη, Σ. Μπένου. τόµ. Γ΄, σ. 1891.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν από κοινού ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 111
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε΄, σ. 3553.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την πρόταση
δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Συστήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και
85 Βουλευτές του Κόµµατός του. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4060, 4109, 4151.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4729, τόµ. Ζ΄, σ. 4805, 4862, 4911.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ΄,
σ. 4957.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Χαϊτίδη, Δ. Τσιόγκα και Κ.
Μπαντουβά. τόµ. Η΄, σ. 5864.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου, µε θέµα την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ΄, σ. 6821.
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Λήψη απόφασης (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι΄,
σ. 7172.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας
Παπαρήγα, µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8653.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Ι. Κουτσούκου.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 9266.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10606.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιου Παπανδρέου µε θέµα: «Οικονοµία της Οικογένειας». τόµ. ΙΔ΄, σ.
10869.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 761.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537, 1538.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6402,
τόµ. Θ΄, σ. 6716, 6767, 6790, 6896.
ΕΚΔΟΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. Ι’, σ.
7887, 7943, τόµ. ΙΑ’, σ. 8096.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την
ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6086.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο κρουαζιέρας για λογαριασµό της Εκκλησίας της
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8036.
ΕΚΛΟΓΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Α’, σ. 148.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4018.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3190, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6168.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. (Επερωτώντες: 35 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της
επιστήµης». (Κατάθεση, Ψήφιση). τόµ. τόµ. Θ’, σ. 6540,
ΙΒ’, σ. 9167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10313.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ. τόµ.
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ΙΓ’, σ. 10351.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8897, 9619, 9646,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9733.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9499.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8897, 9619, 9646,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9733.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο και από τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνη, σχετικά µε
την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9495.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9499.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6707.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις

ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ. 1830.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε
την ονοµασία «Κρήτη». τόµ. Ε’, σ. 3352.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου
στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών
πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον
Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ.
9832.
ΕΛΒΟ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 708.
ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών
πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον
Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ.
9832.
ΕΛΛΑΔΑ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 216.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την Αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Ε΄, σ. 3920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Επίβλεψης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 265.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 313.
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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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκοσµίου
δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης (GNSS) - Galileo για
µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1527, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4284.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3149, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3190, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των Κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3190, τόµ. Η΄, σ. 6202.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. Η΄, σ. 5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
ανάµεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διµερή συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα στη βιοµηχανική Έρευνα και
Ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3538, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων». (Συζήτηση-Ψήφιση).

τόµ. ΣΤ’, σ. 4296, 4334, 4367, 4462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή και 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». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άµυνας της
Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά
µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη συνεργασία Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας για το Σύστηµα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστηµα HELIOS ΙΙ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4929, τόµ. Η΄, σ. 6203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας της Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 5691, τόµ. Θ΄, σ. 6513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6202.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της
επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6540, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ΄, σ.
8771, 8773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ΄, σ.
8771, 8800.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µε-
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ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κορέας». (Κατάθεση).
τόµ. Ι’, σ. 7815.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας
του Πακιστάν για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 9563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητας
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7854, τόµ. ΙΒ΄, σ.
9551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6906, τόµ. ΙΑ’, σ. 8395, 8404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την
Επιστηµονική και Τεχνολογική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8431, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8709, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9174.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9589.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9574, 9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Κρατών-Μελών στη Συνθήκη
για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9749, 10135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης
διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών,
στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ipsala». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.

10105, τόµ. ΙΕ΄, σ. 83, 84.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος,
ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος» (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΕ΄, σ. 32.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10906.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ΄, σ. 69.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10932.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10355, τόµ. ΙΕ’, σ. 20.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
11118.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα µη στρατιωτι-
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κό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µια περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011 δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον Τοµέα της υγείας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 69.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 512.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στο τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Ιράν, για την αµοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 4 αυτής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
την προστασία και αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανηλίκων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
Τροποποίησης της Προξενικής Σύµβασης µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της
Ρουµανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
1972». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, µε τη συνηµµένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο

Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρµογή της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου
για την περίοδο 2008-2013, βάσει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, για
τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου µέρους της
Συνθήκης ΕΚ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ελλείµµατα στο Ταµείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9025.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ζηµιές του 2006
στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3736.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
(ΕΛ.ΤΑ.). (Επερωτώντες: 31 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9031.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των Ν.
Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιχορήγηση
του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4800.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του
ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ι. Σκουλάς, Ε. Στρατάκης, Μ. Φραγκιαδουλάκης, Φ. Χατζηµιχάλης, Ι. Δριβελέγκας, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Κουτσούκος, Ε. Αργύρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη από
τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών
στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές
καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 16.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-
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σιας Τάξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την
Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 190.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. (Επερωτώντες:
18 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ).
τόµ. Β’, σ. 1362.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της
ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9262.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην
Ε.Τ.3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τη συµφωνία του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία» µε τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων
στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 799.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προσλήψεις προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης.
(Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. ΙΒ’, σ. 9696.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεάν χορήγηση των εµβολίων από το κράτος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3798.
ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη αντιγριπικών εµβολίων. τόµ. Α’, σ. 802.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8706, τόµ. ΙΒ’, σ. 9182, 9213,
9525.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απορρόφηση
της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 192.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5691, τόµ. Θ’, σ. 6513.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3538, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα για την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η’, σ. 6444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση λαµπτήρων χαµηλής
κατανάλωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10048.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον κίνδυνο γενικού µπλακ-άουτ κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10782.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου
στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών και
ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα». τόµ. ΙΔ’, σ. 10537.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ’, σ. 438.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 111 Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν από κοινού
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το
θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ.
Ε’, σ. 3190.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς
οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10606.
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
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από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Αργύρη, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων από τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4391.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9678.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επάρκεια σύγχρονου
εξοπλισµού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9719.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον τέως Πρόεδρο και Βουλευτή του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, διά της
Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6673, 6674.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3830.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο της Βουλευτή κ. Μ. Θωµά. τόµ. Ε’, σ. 3208.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του Βουλευτή κ. Ι. Σκουλά. τόµ. Ε’, σ. 3260.
Ανακοινώνεται επιστολή σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο του Βουλευτή κ. Α. Γιαννόπουλου. τόµ. Ι’, σ.
8030.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1773, 2353, τόµ. Δ’,

σ. 2393, 2582, 2754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2106.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4809, τόµ. Η΄, σ. 6094, 6209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος -Πύλος του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6613.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10037, 10496, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10545, 10667, 10727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 11189, τόµ. ΙΕ΄, σ. 448, 477, 546.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
στο άρθρο 9 του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4809, τόµ. Η’, σ. 6094, 6209.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
στο άρθρο 9 του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4809, τόµ. Η’, σ. 6094, 6209.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄,
σ. 11189, τόµ. ΙΕ’, σ. 448, 477, 546.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες: 50 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 402.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’,
σ. 1759.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες: 55 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3522.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. Η’, σ. 5714.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7816.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του
ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ι. Σκουλάς, Ε. Στρατάκης, Μ. Φραγκιαδουλάκης, Φ. Χατζηµιχάλης, Ι. Δριβελέγκας, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Κουτσούκος, Ε. Αργύρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις
και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες:
49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 11173.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1202.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την κατάσταση στην αγορά και τις επιπτώσεις
στον καταναλωτή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Β’, σ. 1387.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος). τόµ. Ε’, σ. 3147.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. (Επερωτώντες:
37 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8073.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. Α’, σ. 194.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές
σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Γ’, σ. 2164.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την «επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος ) τόµ. Ε’, σ. 3326.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6172.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πολιτική της
Κυβέρνησης για τις γυναίκες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 685.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. (Επερωτώντες:
18 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1362.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. (Επερωτώντες Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Α. Μανωλάκης, Β.Έξαρχος,
Ε.Όθωνας, Ι. Βλατής, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Σαλαγιάννης,
Χ. Αράπογλου, Σ. Κοσµίδης, Α. Παπαγεωργίου και Χ. Καστανίδης). τόµ. ΙΑ’, σ. 8698.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες:
23 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10834.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. (Επερωτώντες: 48
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Γ’, σ. 2137.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. (Επερωτώντες: 35 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6447.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9499.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάσταση στην ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 806.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των
Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3295.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος) τόµ. ΙΓ’, σ. 9909.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 148.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
συµβασιούχους. (Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Γ’, σ. 1798.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από τις θεοµηνίες. (Επερωτώντες: 74 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2619.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. (Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6135.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
παλιννοστούντες Ποντίους. (Επερωτώντες: 57 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ.
8497.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1176.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος) τόµ. Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προσλήψεις του Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4258.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. (Επερωτώντες: 43 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6678.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών

και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ). (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7792.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
(ΕΛ.ΤΑ.). (Επερωτώντες: 31 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9031.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 9883.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα «Οµόλογα». (Επερωτούσα: Η
Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Παπανδρέου). τόµ. ΙΓ’, σ. 10087.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 10103.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 54
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10579.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». (Επερωτώντες: 14 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΙΕ’, σ. 413.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ.
3843.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10359.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης.
(Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9696.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 839.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κάπνισµα. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1542.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο».
(Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση των
Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Παπαγεωργίου, Α. Γκερέκου, Σ.
Ράπτη, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Η’, σ. 5680.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική πολιτική
για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6484.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6863.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους αναπήρους και τους χρόνια πάσχοντες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας). τόµ. Ι’, σ. 8039.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Λεβέντης, Ι. Δραγασάκης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φ. Κουβέλης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9470.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε θέµατα υγείας.
(Επερωτώντες: 31 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1358.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές:
κ.κ. Α. Φωτιάδης και Ν. Λέγκας). (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ.
228.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απώλεια του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαµηλοσυνταξιούχους µετά τη χορήγηση της αύξησης του 4% για
το έτος 2007 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6858.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7750.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1756.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’,
σ. 1759.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τρόπο καταβολής των
κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8768.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’,
σ. 1302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου, δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης
της Ενιαίας Ενίσχυσης στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
Ενιαίας Ενίσχυσης και τη διανοµή του Εθνικού Αποθέµατος
των δικαιωµάτων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας. τόµ. Ε’, σ.
3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του
κανονισµού για τα καπνά, την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
ποσών από τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8730.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για το
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5736.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν.
Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των «ΕΛ.ΠΕ.-ΠΕΤΡΟΛΑ», τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ», τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοί-

39
κησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1012.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Βάρης. τόµ. Α’, σ. 144.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» των Πατρών. τόµ. Α’, σ.
483.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Σχολείο «Πόλκα Φροέλεν» και το 35ο
Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 797, 825.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κορωπίου, το Λύκειο Παραβόλας
Αιτωλοακαρνανίας και το Γ’ Επαγγελµατικό Λύκειο Βόλου.
τόµ. Β’, σ. 913, 1106, 1113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο Γυµνάσιο Πατρών, φοιτητές από τα Τµήµατα
Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το 1ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας.
τόµ. Β’, σ. 1130, 1143, 1153.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Λύκειο Ιλίου Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Αχαρνών Αττικής, το
3ο Γυµνάσιο Σπάρτης και το Γυµνάσιο Κροκεών Λακωνίας.
τόµ. Β’, σ. 1267, 1280, 1288.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Γενικής Επιµόρφωσης Ανθυπασπιστών
σειράς 2006 του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑ» του
Πολεµικού Ναυτικού και το Δηµοτικό Σχολείο «Παιδαγωγική» του Πειραιά. τόµ. Β’, σ. 1297, 1299.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νεστάνης Αρκαδίας. τόµ. Β’, σ. 1419.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, το Γυµνάσιο-Λύκειο Παλλήνης, το Γυµνάσιο Ραχέων Φθιώτιδος και το Γυµνάσιο Δοµοκού Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 1462, 1468, 1473.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Λύκειο Πετράκη-Βαλσαµίδου. τόµ. Β’,
σ. 1491.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Λίµνης Εύβοιας. τόµ. Β’, σ. 1522.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Γεννάδιο Σχολή, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Βασιλείου Ζώη, το Γυµνάσιο Αιγείρας Αχαΐας, το Α’ Επαγγελµατικό Λύκειο Σοφάδων Καρδίτσας και το 7ο Γυµνάσιο
Βόλου. τόµ. Γ’, σ. 1654, 1668, 1672, 1690.
Ανακονώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Λουτρακίου Κορινθίας, το Γενικό Λύκειο
Ζευγολατιού Κορινθίας, τη Σχολή Εθνικής Άµυνας, φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Λύκειο Καλαβρύτων
και το 2ο Τ.Ε.Ε. Εµπορίου Θήρας. τόµ. Γ’, σ. 1707, 1712,
1717, 1725, 1735, 1740.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο Πειραιά, το Γυµνάσιο
και Λύκειο Λειψών και το Γυµνάσιο και Λύκειο του Καστελόριζου. τόµ. Γ’, σ. 1754, 1768, 1770.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τριάντα οχτώ άτοµα από το Κ.Α.Π.Η. Αγίας Βαρβάρας Αττικής.
τόµ. Γ’, σ. 1838.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κάτω Λεχωνιών του Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Γ’, σ. 1897.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 2110.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Αρσάκειο Γυµνάσιο Πατρών και το Γυµνάσιο
Μαντουδίου Εύβοιας. τόµ. Γ’, σ. 2140, 2153.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ’ Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων. τόµ. Γ’, σ. 2161, 2167.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ροδόπολης Αττικής, το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Καλαµάτας, το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας, το
3ο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο Λαµίας και το 4ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Δ’, σ. 2399, 2418, 2425, 2433,
2438, 2446, 2454.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το Γυµνάσιο Λιβανάτων
Φθιώτιδας και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Σπάρτης. τόµ. Δ’,
σ. 2491, 2492, 2591, 2599.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πανορµίτειο Γυµνάσιο Σύµης. τόµ. Δ’, σ. 2622.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ και Β’ Τµήµα του 2ου Λυκείου Νεάπολης
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 2708, 2710, 2720.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Μυτιλήνης. τόµ. Δ’, σ.
2797.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Νεµέας, το Γυµνάσιο Ζευγολατιού Κορινθίας, το
2ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας, το 2ο Γυµνάσιο Μεσσήνης
Μεσσηνίας, το Δηµοτικό Σχολείο Κοκώνιο Πουλίτσας Κορινθίας και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχοµενού
Βοιωτίας. τόµ. Δ’, σ. 2857, 2867, 2877, 2883, 2892, 2902,
2923.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας, το Γυµνάσιο Οµβριάς Αχαΐας, το Γυµνάσιο Νέας Αγχιάλου Βόλου, το Β’ Επαγγελµατικό Λύκειο Πατρών και το 1ο Λύκειο Ναυπλίου.
τόµ. Δ’, σ. 2973, 3002, 3012, 3015, 3024, 3029.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου. τόµ.
Ε’, σ. 3202.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αττικής.
τόµ. Ε’, σ. 3224.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Καργάκου,
σπουδαστές αξιωµατικοί της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών της Πολεµικής Αεροπορίας και µαθητές από το 15ο Γυµνάσιο Πατρών. τόµ. Ε’, σ. 3260, 3268, 3271.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Λύκειο Ιλίου και το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων Παναγία Προυσιώτισσα Αγρινίου. τόµ. Ε’, σ.
3296, 3305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ’ Γυµνάσιο Αργοστολίου Κεφαλληνίας. τόµ. Ε’,
σ. 3335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γυµνάσιο
Κερατέας, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λαµίας και το Γυµνάσιο Ευπαλίου Φωκίδας. τόµ. Ε’, σ. 3422, 3424, 3442,
3451.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

40
τές από το Α’ Γυµνάσιο Μελισσίων, το 145ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Κιάτου. τόµ.
Ε’, σ. 3463, 3471, 3479, 3493.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1, µαθητές
από το Λύκειο Βάρης και µαθητές από το 4ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λαµίας. τόµ. Ε’, σ. 3516, 3526, 3540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3557.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης και µαθητές από το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Ε’, σ. 3677, 3787.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Λαυρίου και το 1ο Γυµνάσιο Θήβας. τόµ. Ε’, σ. 3744, 3769.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, τα Γυµνάσια νήσων
της Τήλου και Χάλκης και µαθητές από το Γυµνάσιο της Νήσου Κάσσου. τόµ. Ε’, σ. 3800, 3801, 3806.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γυµνάσιο Κέρκυρας, το Γυµνάσιο Χαλάστρας Θεσσαλονίκης και η δεύτερη οµάδα του Γυµνασίου της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3845, 3903,
3906.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και το Γυµνάσιο Λίµνης Ευβοίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3981, 3989, 4001.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Α’ Αρσάκειο
Γυµνάσιο Ψυχικού, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου και το
6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4011, 4018, 4025,
4032.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο και Λύκειο Νισύρου, το 2ο Λύκειο Ηγουµενίτσας, το Γυµνάσιο Καστελλάνων Μέσης Κερκύρας,
το 1ο Λύκειο Ηγουµενίτσας και το 1ο Λύκειο Άρτας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4047, 4074, 4083, 4086, 4094, 4100.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης και το
6ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4337, 4341, 4347.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το Λύκειο Ξυλοκάστρου και µαθητές του Ιδιωτικού Δηµοτικού
Σχολείου Πολυχρονάκου από τη Σπάρτη Λακωνίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4363, 4379, 4375.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Άνω Λιοσίων, το Γυµνάσιο Πηγαδίων, Κελερίου Καρπάθου και το Γυµνάσιο
Καριώτισσας Γιαννιτσών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4392, 4397, 4411.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4437.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο του Εκπαιδευτηρίου «Βυζάντιον», το
3ο Γυµνάσιο Χολαργού, το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης Εύβοιας, το 4ο Γυµνάσιο Άργους, το Δηµοτικό Σχολείο
Άσσου Κορινθίας, το Δηµοτικό Σχολείο Αρχαίων Κλεωνών
Κορίνθου και µαθητές από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4734, 4741, 4747, 4751, 4768, 4786.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το Δ’ Λύκειο Λαµίας, ο Λόρδος Graville Jamer, µέλος της Βρεττανικής
Βουλής των Λόρδων, το 1ο Γυµνάσιο Άργους και µαθητές

από το Β’ Λύκειο Άρτας. τόµ. Ζ’, σ. 4802, 4815, 4821,
4823, 4831, 4842, 4848.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το Ιδιωτικό Λύκειο Εκπαιδευτηρίων «ΠΛΑΤΩΝ» και το Γυµνάσιο Πυργετού Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 4920, 4925, 4949.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Λύκειο Πειραιά, το 2ο Γυµνάσιο Λέρου και
το 1ο Λύκειο Ιεράπετρας. τόµ. Η’, σ. 5677, 5679, 5685,
5690.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ και Β’ Τµήµα του 9ου Λυκείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Η’, σ. 5718, 5722.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ και Β’ Τµήµα του 6ου Γυµνασίου Ευόσµου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5817, 5820.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο των «Εκπαιδευτηρίων Γείτονα» και το
Γ’ Γυµνάσιο Γλυφάδας. τόµ. Η’, σ. 5852, 5855.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Γυµνάσιο
Αντιµάχειας Κω, το 1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας και σπουδαστές από το Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 6090, 6100, 6109.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Αρτέµιδας Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το Γυµνάσιο Κεφάλου Κω και το 5ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης. τόµ. Η’, σ. 6124, 6141, 6147, 6157.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ.
6174, 6183, 6188.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πετρέας Πέλλας και το Γ’ Λύκειο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 6200, 6232.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο της Ελληνογερµανικής Σχολής Αθηνών,
το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το Παπαστράτειο
Γυµνάσιο Αγρινίου και το 2ο Γυµνάσιο Καλαµάτας. τόµ. Η’,
σ. 6278, 6285, 6287, 6298, 6305, 6309, 6320.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων και το Γυµνάσιο Ρόδου. τόµ. Η’, σ. 6383, 6423.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας και το Γυµνάσιο Αστυπάλαιας. τόµ. Η’, σ. 6444,
6449, 6460, 6463.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γαλλικό Λύκειο Μοντεσκιέ, Γερµανοί Βουλευτές
της Βουλής του Οµοσπονδιακού Κρατιδίου της Βαυαρίας
και το Λύκειο Αριδαίας Πέλλας. τόµ. Θ’, σ. 6534, 6537,
6538.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το Δηµοτικό
Σχολείο Μακρακώµης και το Γυµνάσιο Καλλιφωνίου Καρδίτσας. τόµ. Θ’, σ. 6581, 6592, 6594, 6600.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού, το 4ο Γυµνάσιο
Χανίων, το Λύκειο Φιλιππιάδας Πρεβέζης και το 5ο Εσπερινό Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 6614, 6616, 6620,
6638, 6647.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αξιωµατικοί από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, µαθητές από
τη Στρατιωτική Ακαδηµία των Η.Π.Α. και ανθυπασπιστές από το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα του Πολεµικού Ναυτι-
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κού, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής Ρόδου, το Γυµνάσιο Λασιθίου της Κρήτης, το Γυµνάσιο Πλατανιάς Χανίων και το 4ο Γυµνάσιο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Θ’,
σ. 6675, 6680, 6683, 6692.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βέροιας. τόµ. Θ’, σ. 6712, 6724.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Παλιουρίου Χαλκιδικής. τόµ. Θ’, σ.
6772.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ερµούπολης Σύρου, το Γυµνάσιο
Αναβύσσου και το 4ο Λύκειο Αθηνών. τόµ. Θ’, σ. 6796,
6799, 6804.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Οµήρου και τα µέλη Α. Αριστοτέλους, Σ. Χάσικος, Ν.
Κωνσταντίνου και Ν. Κουτσού, µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Χαλκίδας και το 5ο Γυµνάσιο Πατρών. τόµ.
Θ’, σ. 6820, 6824, 6827, 6846.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ερατύρας Κοζάνης και φοιτητές από
το Πανεπιστήµιο των Νήσων Φερόε. τόµ. Θ’, σ. 6865,
6868.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Σκιάθου, το Γυµνάσιο Πολυκάστρου του
Ν. Κιλκίς και είκοσι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι, τοπικοί σύµβουλοι και υπάλληλοι του δήµου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας.
τόµ. Θ’, σ. 6892, 6895, 6906, 6907.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Γυµνάσια Καλύµνου και Αγαθονησίου, το Γυµνάσιο Οµβριακής του Ν. Φθιώτιδας, το 4ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης, το Λύκειο Μουζακίου Ν. Καρδίτσης και το Γυµνάσιο
Σταυροδροµίου Αχαΐας. τόµ. Ι’, σ. 7758, 7760, 7764,
7772, 7776.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρσακείου Ψυχικού, το 2ο
Γυµνάσιο Αίγινας και το Λύκειο Τυχερού Έβρου. τόµ. Ι’, σ.
7794, 7797, 7802.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Φαρκαδώνος Τρικάλων, το Γυµνάσιο
Αµυνταίου Φλωρίνης και το Γυµνάσιο Νέων Μουδανιών
Χαλκιδικής. τόµ. Ι’, σ. 7823, 7827, 7835.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Λέσχης Ηλικιωµένων Αυλώνας και µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 7847, 7852,
7859.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Δήµαρχος Ελευθερούπολης και µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, µαθητές από το 17ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης, ο Δήµαρχος και το Δηµοτικό Συµβούλιο του δήµου Βουπρασίας του Ν. Ηλείας και µαθητές
από το Λύκειο Καµαρών Αχαΐας. τόµ. Ι’, σ. 7889, 7899,
7906, 7919, 7922.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο Γυµνάσιο Χανίων και το 1ο
Γυµνάσιο Θουρίας. τόµ. Ι’, σ. 7951, 7955, 7995, 7997,
8001.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Ηρακλείας Σερρών και το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Ρεθύµνου. τόµ. Ι’, σ. 8039, 8047.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. ΙΑ’, σ. 8075, 8082.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανίων, έξι δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Φιγαλίας Ηλείας, µαθητές από το Γυµνάσιο Σκιαδού Νάξου και το Γυµνάσιο Αρχάγγελου Ρόδου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8120, 8121, 8123, 8128.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το 3ο Γυµνάσιο
Αλίµου, µέλη αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Λετονίας-Ελλάδας, µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Άργους και µαθητές από το Γυµνάσιο Βραχνέϊκων Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8397, 8402, 8428, 8432, 8436, 8442.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων, δέκα µέλη της
Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Νόµων
της Γαλλικής Γερουσίας, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης και µαθητές από το Λύκειο Αργαλαστής Μαγνησίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8463, 8470, 8472, 8478.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κώ, το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Λεονταρίου Καρδίτσας.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8498, 8507, 8517.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8629, 8632.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Λέσχης Φιλίας του Κ.Α.Π.Η. Λαµπρινής. τόµ. ΙΑ’, σ.
8652.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Γλυφάδας και το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8696, 8700, 8706.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου Λέσβου. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8730.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8843, 8851.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου και το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8870, 8880.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Θρακοµακεδόνων, το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών, το Δηµοτικό Σχολείο Λουσικών Αχαΐας και το 21ο
Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893, 8904, 8910,
8947, 8953.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πανεπιστηµίου Άντριους από το Μίσιγκαν των Ηνωµένων Πολιτειών, το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων, το
Σχολικό Κέντρο Καρδαµύλων Χίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 3ο Γυµνάσιο Αλίµου, η Επιτροπή Μετανάστευσης Προσφύγων από το Συµβούλιο της Ευρώπης και
µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λιτόχωρου Πιερίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9025, 9027, 9030, 9037, 9040, 9043.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κοινοπιαστών Κέρκυρας. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9069.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, η Ελληνική Γαλλική Σχολή, δηµοτικοί σύµβουλοι των Λεχαινών του Ν. Ηλείας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Μουζακίου Καρδίτσας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9215, 9221, 9227,
9235, 9244.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας και το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Βούλας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9263, 9267.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Πάτρας, το Δηµοτικό Σχολείο Νέων Καρυών της Λάρισας
και η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9465, 9474, 9484.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών και το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9501, 9504.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν άτοµα
του Συλλόγου Φουρνιωτών Λασιθίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9628.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου Εύβοιας και το
18ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9652, 9666.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο. τόµ. ΙΒ’, σ.
9680.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, το Δηµοτικό
Σχολείο Ελαιώνα Θηβών, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου
και το Δηµοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9693, 9699, 9707, 9712.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Αλβανικού Κοινοβουλίου και ο Αλβανός Πρέσβης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9747.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το Δηµοτικό Σχολείο Μώλου
Φθιώτιδας, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το Δηµοτικό Σχολείο Σίφνου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9784, 9787, 9805, , 9813,
9815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων ΠετράκηΒαλσαµίδη, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας και το 2ο και 15ο Δηµοτικά
Σχολεία Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9839, 9844, 9849, 9857.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ανθυπασπιστές του Πολεµικού Ναυτικού από το Κέντρο Εκπαίδευσης «Παλάσκα», µαθητές του 2ου Δηµοτικού Σχολείου
Διονύσου Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας Φθιώτιδας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας και το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Λευκάδας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9876, 9877, 9887, 9894.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου, Βουλευτές του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας της Οµάδας Φιλίας, καθώς και ο Πρέσβης της Σλοβενίας και η Πρόεδρος της Οµάδας Φιλίας Σ. Καλαντζάκου.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10004, 10009, 10017.
Ανακοινώτεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και το
133ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10222,
10228.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές Πολιτικών Επιστηµών από το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο Augusta State University. τόµ. ΙΔ’, σ. 10540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπροσωπεία Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας
Αζερµπαϊτζάν. τόµ. ΙΔ’, σ. 10664.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Τούρκοι Δικαστές συνοδευόµενοι από τον Πρόεδρο του Επιστη-

µονικού Συµβουλίου κ. Μαυριά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10802.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οµογενείς φοιτητές και µαθητές από το δήµο Σαρτανά Ουκρανίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 139.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Γάλλοι µαθητές αριστεύσαντες στο διαγωνισµό του Γαλλικού
Συλλόγου «ATHENA» για τον ελληνικό πολιτισµό. τόµ. ΙΕ’,
σ. 424.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Πολέµου Αεροπορίας. τόµ. ΙΕ’, σ.
513.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Δήµαρχος και η Αντιπροσωπεία του δήµου Πουτσίνου Ιταλίας.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 691.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ.
Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα περί συστάσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τη
Γ’ Σύνοδο. τόµ. Β’, σ. 1433.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 111 Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν από κοινού
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το
θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ.
Ε’, σ. 3190.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας της λειτουργίας
της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της. τόµ. Ε΄, σ. 3481.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την έκθεσή της στις αρχικές
προτάσεις αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγµατος που
υπεβλήθησαν από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και από τους Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος καθώς και στις αναπληρωµατικές προτάσεις Βουλευτών όλων των κοµµάτων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4410.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού, Θεσµών και Διαφάνειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας, Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Προστασίας Περιβάλλοντος, καταθέτουν
τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ’, σ. 11230.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση της Προέδρου
της Βουλής κ. Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα η σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α, Β, Γ). τόµ. ΙΕ’, σ. 9.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου Δηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8492.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την κατάσταση στην αγορά και τις επιπτώσεις
στον καταναλωτή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελ-
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λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1387.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5706, τόµ.
Θ’, σ. 6529, 6553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οκονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6613.
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και
αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10598, 11008, 11053, 11100, 11126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
11189, τόµ. ΙΕ΄, σ. 448, 546.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
δήµου Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2107.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 10168, τόµ.
ΙΔ’, σ. 10737, 10750.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7816.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν.

Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης
και κατάρτισης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10080.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιχορήγηση
του ΕΛ.Γ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4800.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή νέου
διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπογειοποίηση της γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που περνά από την περιοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9027.
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β’, σ.
1417, τόµ. Ε΄, σ. 3259.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10868, τόµ. ΙΕ’, σ. 508,
527.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Σύσταση και λειτουργία «Οργανισµού Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών». (Προτείνοντες: 21 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
Α΄, σ. 785, τόµ. ΙΑ’, σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του
εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1383.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
συµβασιούχους. (Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις πολύωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την
απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2162.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους της «Τεχνικής Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στον Α.Η.Σ. Πτολεµαΐδας. τόµ. Δ’,
σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ»
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη ελλειµµάτων του
Ν.Α.Τ. από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 4252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµόσιων
Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην
Ε.Τ.3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία
της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των
δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών
και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του

αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας ‘Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που
εργάζονται στον ιππόδροµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10045.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
κράτος δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 10378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10785.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αντιµετώπιση προβληµάτων των εργαζοµένων στις περιφέρειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων
τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πληρωµή των εργαζόµενων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ.
6893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7744.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τήρηση των αναγκαίων µέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στη
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9257.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
δήµου Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των καθαριστριών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την τήρηση της νοµοθεσίας και
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8066.
Πρόταση νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της).(Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9233, τόµ. ΙΔ’, σ. 10792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9259.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου, την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο µόνιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου «ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ», τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος, τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 541.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές
σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 2164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9259.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση της απασχόλησης στον τοµέα της µεταποίησης για
τους ανέργους εποχικούς εργάτες των Ν. Πέλλας και Ηµα-

θίας. τόµ. Θ’, σ. 6859.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση εργατικών κατοικιών στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6170.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους της «Τεχνικής Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στον Α.Η.Σ. Πτολεµαΐδας. τόµ. Δ’,
σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στην εταιρεία «ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ III» πρώην Τσιµέντα Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10260.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου.
τόµ. Α’, σ. 144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 417.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8625,
8826.
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1527, τόµ. Γ΄, σ. 2196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 661.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκ-
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παίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης να τεθούν εκτός Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Παπαϊωάννου, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Συζήτηση από κοινού τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο και τον Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, σχετικά µε την
επίλυση του θέµατος των συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης
της Ενιαίας Ενίσχυσης στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Αργύρη, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων απο τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δ. Βαρβαρίγο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα Δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Η’, σ. 5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση οδηγιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ευρυζωνικότητα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5672.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο και από
τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαµάνη,
σχετικά µε την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον τέως Πρόεδρο και Βουλευτή του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, διά της
Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6673, 6674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,

από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την αγορά «δοµηµένων οµολόγων» από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Ι’, σ.
8032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα δοµηµένα
οµόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
κ. Ο. Κολοζώφ, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οριογράφηση
των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη του
Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Πολιτισµού,
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης, σχετικά µε περιστατικά αστυνοµικής βίας κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον τέως Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για την αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής µετά τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ. 11164.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10824.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικα µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών
σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α΄, σ. 188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απορρόφηση
της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’,
σ. 1302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των Ν.
Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του
εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών
προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537, 1538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοσης της
Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
Ενιαίας Ενίσχυσης και τη διανοµή του Εθνικού Αποθέµατος
των δικαιωµάτων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς
Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα που
πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέγουν
την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας. τόµ. Ε’, σ.
3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της
νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιχορήγηση
του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 4800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των

Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον υπολογισµό
του έτους 2006 για τα δικαιώµατα του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης των ζαχαρότευτλων για τους τευτλοκαλλιεργητές του Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του
κανονισµού για τα καπνά, την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα για την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προοπτική
παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
ποσών από τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά του
κόστους εφαρµογής της Κ.Α.Π. στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη διόρθωση των λαθών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης από την καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’, σ.
10028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση 4.400
στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών και
ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα». τόµ. ΙΔ’, σ. 10537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή
χρηµάτων για την παραλαβή των αιτήσεων ενεργοποίησης
των δικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτών κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
και την προστασία των κατοίκων της Αττικής από τη χρήση
εντοµοκτόνων για ψεκασµούς σε κατοικηµένες περιοχές.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 15.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη από
τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών
στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές
καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 16.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του
Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη νερού για άρδευση στο Ν. Λαρίσης κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
543.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του
φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους της «Τεχνικής Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στον Α.Η.Σ. Πτολεµαΐδας. τόµ. Δ’,
σ. 2616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής
λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η Δ.Ε.Η. σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση ρεύµατος. τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της µεγάλης πτώσης των υδάτινων αποθεµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων της «ΕL
PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή πυρηνικού σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον πετρελαιαγωγό Μπουρκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η’, σ. 6444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού της Δ.Ε.Η.,
την αύξηση των τιµολογίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπογειοποίηση της γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που περνά από την περιοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την τήρηση των αναγκαίων µέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στη
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών
πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον
Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ.
9832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έκδοση και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση λαµπτήρων χαµηλής
κατανάλωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν
οι επισκέπτες στα παραλιακά θέρετρα και τους τουριστικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης
Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης, σχετικά µε τον κίνδυνο γενικού µπλακ-άουτ κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή µπλακ
άουτ, την πρόσληψη µονίµου προσωπικού στη Δ.Ε.Η. κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11093.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των «ΕΛ.ΠΕ.-ΠΕΤΡΟΛΑ», τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις αναπήρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δηµιουργία µόνιµων δοµών για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο µόνιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στην εταιρεία «ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ III» πρώην Τσιµέντα Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας ξύλου «Βαλκάν-Εξπόρτ» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλι-

σης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των αγροτικών συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση εργατικών κατοικιών στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απώλεια του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαµηλοσυνταξιούχους µετά τη χορήγηση της αύξησης του 4% για
το έτος 2007 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση της απασχόλησης στον τοµέα της µεταποίησης για
τους ανέργους εποχικούς εργάτες των Ν. Πέλλας και Ηµαθίας. τόµ. Θ’, σ. 6859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου «ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ», τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE» της ελληνικής νοµοθεσίας στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III» στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III»
στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη,
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ», τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επα-
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ναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ελλείµµατα στο Ταµείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων
από τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10083, 10260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εξέλιξη των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος, τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 541.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την
Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ.
8065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφάλειας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8695.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη στελέχωση του Αστυνοµικού Τµήµατος του δήµου Πύλης του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της
Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
11095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κάλυψη µε το αναγκαίο προσωπικό
των δικαστηρίων της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη βραδύτητα στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν κρατούµενοι
από παρατεταµένη απεργία πείνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη φαρµακοβιοµηχανία «ABBOTT LABORATORIES», τη
συλλογή στοιχείων για τους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8692.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του Στρατοπέδου
«Μαρκοπούλου» στο δήµο Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της
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ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10034.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση τέταρτου τµήµατος της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου.
τόµ. Β’, σ. 1123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μουσικό Σχολείο
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα του δήµου Αρκαδίων Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών
και της βιβλιοθήκης του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βασιλακίου του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. τόµ. Γ’, σ. 2159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόσυρση
του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµόσιων

Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το βιβλίο της
Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προοπτική
του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
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10832.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ’, σ. 438.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για τους ναυτεργάτες
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων των λιµανιών του Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Κέρκυρας σε µαρίνα για πολυτελή
σκάφη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη ελλειµµάτων του
Ν.Α.Τ. από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 4252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την τήρηση της νοµοθεσίας και
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την προστασία του κόλπου της
Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης
του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND». τόµ.
ΙΒ’, σ. 9263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών χώρων στο δήµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10788.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις µυστικές πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων
της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, περί δήθεν µειονο-

τήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων,
απαγωγών και δολοφονιών αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ‘70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη ρύθµιση κληρονοµικών δικαιωµάτων
σε ελληνικές περιουσίες στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις µυστικές πτήσεις της CIA
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της ονοµασίας της F.Y.R.O.M. τόµ. ΙΑ’, σ. 8460.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αντιµετώπιση προβληµάτων των εργαζοµένων στις περιφέρειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή δήµου Μεσσαπίων Εύβοιας, την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του
δήµου Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προφορική συνέντευξη στην επιλογή των γενικών διευθυντών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την άρνηση δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του
δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
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τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της
Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προσλήψεις προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ενοποίηση και διαµόρφωση σε πάρκο πρασίνου και αναψυχής του χώρου γύρω από τη Βίλα Ζωγράφου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές
πληµµύρες στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου Δηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Yπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Αττική, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαφθοράς στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10576.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα
διαχείρισης νερού στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την
ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6086.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας ‘Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή νέου
διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις πολύωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την
απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει
την εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ζηµιές του 2006
στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα χρέη της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έλλειψη Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µίσθωση ντηζελοκίνητων αυτοκινηταµαξών, προαστιακού τύπου για τον
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9880.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου, την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ίδρυση Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εθνικές υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από
τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω δανείων
από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α.
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τις
τράπεζες χαµηλού επιτοκίου στους µικροκαταθέτες κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από
την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα
για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία
της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των
δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οκονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µελέτη βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ. Θ’, σ.
6857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της «Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής

χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου
και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των καταστηµαταρχών από την κατασκευή
του µετρό στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη του τριπόλου Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πλατυγιάλι Αστακού στους πόλους
ανάπτυξης που προορίζονται για χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, από το φόρο κληρονοµιάς
για αγροτεµάχια που απέκτησαν µε γονική παροχή. τόµ.
ΙΕ’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση νέου πακέτου µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε ιδιώτες
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγνώριση της
κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή της λίµνης
Βιστονίδας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 653.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού
Ασωπού Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τους οδικούς άξονες του Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από
τα απόβλητα του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα µέτρα προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών
ρύπων στο λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο
αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση στην τιµή του νερού στους δήµους της ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος ανέγερσης νέου κτηρίου για
το 10ο Λύκειο Περιστερίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη συµφωνία του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για την κατασκευή κτηριακού συγκροτήµατος που
θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις διαρροές πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»-»ΕΛ.ΠΕ» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ.» στην
Ελευσίνα, κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση ιχθυοτροφικής µονάδας στη νήσο Σχίζα
Μεθώνης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος -Πύλος του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση
των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου στη
Γλυφάδα Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του
Τατοΐου την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των
περιοχών των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και
Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διευθέτηση των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
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τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή τυφλού κόµβου στην περιοχή Φραντζή Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράδοση και λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
λόγω του καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρας-ΠύργουΤσακώνας. τόµ. ΙΔ’, σ. 11094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΙΕ’, σ. 17.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διαγωνισµό ανάδειξης Συµβούλου για
το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου
των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ. 3460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη φυγάδευση και πώληση των θησαυρών
της τέως βασιλικής περιουσίας στο Λονδίνο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών
στο ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκατάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού, σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που
εργάζονται στον ιππόδροµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11097.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν.
Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο κρουαζιέρας για λογαριασµό της Εκκλησίας της
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης
και κατάρτισης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10080.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου.
τόµ. Α’, σ. 144.
Συζήτηση από κοινού, δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη συµφωνία του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία» µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση
δύο µονάδων στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη αντιγριπικών εµβολίων. τόµ. Α’, σ. 802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προστασία
των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων
τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». τόµ. Β’, σ. 1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε
τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. Γ’, σ. 1795.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανάγκες κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης θεραπευτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεάν χορήγηση των εµβολίων από το κράτος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ»
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά
Ιατρεία του Ν. Αχαϊας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση του
έργου της κάρτας λειτουργικότητας-αναπηρίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Δροµοκαϊτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την τοποθέτηση υποδιοικητή στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των καθαριστριών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του

Κέντρου Υγείας Λαµπείας Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του τοµέα ψυχικής υγείας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους ελέγχους των
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων. τόµ. Θ’, σ. 6710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη
Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων Παθήσεων και Δηµοσίων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις τροποποιήσεις
στην υποβολή αίτησης για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος των εφηµεριών στα Νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών
και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο Κρήτης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξοπλισµό του
Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης σκύλων-οδηγών από
τους τυφλούς πολίτες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το διασυρµό ανθρώπων µε αναπηρίες µέσα από τηλεοπτικές εκποµπές
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των
Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ. κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 651.
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην
Ε.Τ.3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων
στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). τόµ.
Θ’, σ. 6762.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας.
τόµ. Β’, σ. 1227.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις
ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ. 1830.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε
την ονοµασία «Κρήτη». τόµ. Ε’, σ. 3352.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για το
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης
του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επαναλειτουργία των
σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τρόπο καταβολής των
κοινοτικών επιδοτήσεων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8768.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ.
6893.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των υποτροφιών από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. τόµ. Β’,
σ. 867.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη
τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1418.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
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Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποτροπής του υπερδανεισµού των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων. τόµ.
Γ’, σ. 2190.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/355. τόµ. Γ’, σ. 2193.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό για τα φράγµατα
του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3353.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ. 3603.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος της προµήθειας των Τραπεζών στα εµβάσµατα εξωτερικού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4281.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου
στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη σαφέστατη αποτύπωση της κατάστασης για τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς
(Δ.Ε.Κ.Ο.) στον Προϋπολογισµό του 2007. τόµ. Θ’, σ.
6763.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία των υπό ίδρυση µονάδων βιοαιθανόλης στην Ελλάδα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και τη
ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία του πρώην κτήµατος Καρρά, που βρίσκεται στα όρια των δήµων Ηλιούπολης,
Αργυρούπολης και Αλίµου, από διεκδικήσεις των κληρονόµων Νάστου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10904.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποκατάσταση των καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’, σ. 1419.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς Εθνικής
οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2191.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα.
τόµ. Ε’, σ. 3915.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο

Μελετάνι Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5739.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αξιοποίηση των πηγών του Αλµυρού στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6200.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τους αέριους
ρύπους στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ’, σ. 6765.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου
Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
(ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκχώρηση των υπηρεσιών σίτισης του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. τόµ. Ε’, σ. 3601.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3602.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν. Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της Ψυχικής Υγείας. τόµ. Ε’, σ. 3917.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο «Πανάνειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και Ξενώνα για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6199.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη του κόστους
εξέτασης φαρµακογονιδιωµατικής ανάλυσης από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Θ’, σ. 6510.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων. τόµ.
Θ’, σ. 6511.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση ασφαλισµένου του δηµοσίου από δικαστική απόφαση κατά του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8769.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επάρκεια σύγχρονου
εξοπλισµού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9719.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9720.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
κράτος δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 10378.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εθνική πολιτική για τα
ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10661.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ). (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7792.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα
διαχείρισης νερού στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου, την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις,
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών
µεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ.
1526, τόµ. Γ’, σ. 2110, 2347, 2348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των «ΕΛ.ΠΕ.-ΠΕΤΡΟΛΑ», τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο µόνιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στην εταιρεία «ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ III» πρώην Τσιµέντα Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις διαρροές πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»-»ΕΛ.ΠΕ» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ.» στην
Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον υπολογισµό
του έτους 2006 για τα δικαιώµατα του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης των ζαχαρότευτλων για τους τευτλοκαλλιεργητές του Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων της «ΕL
PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία
της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των
δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6614.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µελέτη βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ. Θ’, σ.
6857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE» της ελληνικής νοµοθεσίας στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III» στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III»
στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη φαρµακοβιοµηχανία «ABBOTT LABORATORIES», τη
συλλογή στοιχείων για τους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ», τις απολύσεις
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9678.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10260.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». (Επερωτώντες: 14 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΙΕ’, σ. 413.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις πολύωρες καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την
απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2133.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 103, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 708.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης
του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND». τόµ.
ΙΒ’, σ. 9263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έκδοση και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9906.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου, την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων
από τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου
και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
5691, τόµ. Θ’, σ. 6513.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334,
351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε
τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος-Μέλος κατά Κράτους-Μέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπό αυτού ή
για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή
στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στα πλαίσια επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
διαχείριση κρίσης, µετά της συνηµµένης Δήλωσης των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 360.
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 10-11-2004, σχετικά µε τα προνόµια
και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και στα µέλη του προσωπικού του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 374.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1382.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 1417.
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 (G.N.S.S.) για µη στρατιωτικούς
σκοπούς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (G.N.S.S.)».
(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1609.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/355. τόµ. Γ’, σ. 2193.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών». (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Ληθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεων των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων».
(Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5711.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10827.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα µη στρατιωτικό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (CNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, µε τη συνηµµένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρµογή της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου
για την περίοδο 2008-2013, βάσει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, για

τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου µέρους της
Συνθήκης ΕΚ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση Οδηγιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την
ευρυζωνικότητα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5672.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις µυστικές πτήσεις της CIA
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει -Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EEL 149)». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο διά της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10827.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών-Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών α)2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 και β)
2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 103, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 643, 708.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει -Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EEL 149)». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9860.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων Εταιρειών-Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών: α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 και β)
2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 103, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 643, 708.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
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 10-11-2004, σχετικά µε τα προνόµια
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και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και στα µέλη του προσωπικού του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 374.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9589.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Κρατών-Μελών στη Συνθήκη
για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9749, 10135.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334,
351.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8692.
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη βραδύτητα στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος των εφηµεριών στα Νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8071.
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για τους ναυτεργάτες
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803.
Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κάλυψη µε το αναγκαίο προσωπικό
των δικαστηρίων της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα του δήµου Αρκαδίων Ζα-

κύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δ. Βαρβαρίγο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης Α. Παπαληγούρα, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα Δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5669.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επαναλειτουργία των
σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράδοση και λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10307.
ΖΑΧΑΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του
εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1383.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις
ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ. 1830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

64
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α.
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Ι’, σ. 7816.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε’, σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της µεγάλης πτώσης των υδάτινων αποθεµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων της «ΕL PETROL»
στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή πυρηνικού σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα
για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9680.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπογειοποίηση της γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που περνά από την περιοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον κίνδυνο γενικού µπλακ-άουτ κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10782.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής
λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υπογειοποίηση της γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που περνά από την πε-

ριοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9027.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους ελέγχους των
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων. τόµ. Θ’, σ. 6710.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Αναφορά και καταδίκη για το τροµοκρατικό χτύπηµα της
Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10832.
Θ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από τις θεοµηνίες. (Επερωτώντες: 74 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές
πληµµύρες στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της
Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
11095.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων Παθήσεων και Δηµόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7787.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της Ψυχικής Υγείας. τόµ. Ε’, σ. 3917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισµό του τοµέα ψυχικής υγείας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων Παθήσεων και Δηµόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9022.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
(βλ. ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ)
ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν
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οι επισκέπτες στα παραλιακά θέρετρα και τους τουριστικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10354.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4875, τόµ. Η’, σ.
6226, 6277, 6403, τόµ. Θ’, σ. 6520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. ΙΓ’, σ. 10037, τόµ. ΙΔ’, σ.
10545, 10667, 10727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 661.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών
στο ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκατάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για το
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5736.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων των λιµανιών του Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3463.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκχώρηση των υπηρεσιών σίτισης του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. τόµ. Ε’, σ. 3601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4460, 4474, 4515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την
ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων από τη Διεθνή Έκ-

θεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6086.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τους αέριους
ρύπους στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ’, σ. 6765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη,
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10034.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς την
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 438.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 526, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 764, 785.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων
της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οκονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6613.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 877, 1230.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο
Μελετάνι Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5739.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 14.
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 14.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894.
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ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου.
τόµ. Α’, σ. 144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας Λαµπείας Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6377.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5677.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις τροποποίησεις
στην υποβολή αίτησης για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8461.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν. Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη του κόστους
εξέτασης φαρµακογονιδιωµατικής ανάλυσης από τα ασφα-

λιστικά ταµεία. τόµ. Θ’, σ. 6510.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1417, τόµ. Ε’, σ. 3259, 3276.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9905.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων των λιµανιών του Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των
Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την
εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3735.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο».
(Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1698.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. Α’, σ. 194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των υποτροφιών από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. τόµ. Β’,
σ. 867.
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ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη συµφωνία του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για την κατασκευή κτηριακού συγκροτήµατος που
θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4428.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων. τόµ.
Θ’, σ. 6511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8625,
8826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ ΙΕ’, σ. 423, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976, 1003,
1021.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (Α.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4875, τόµ. Η’, σ.
6226, 6277, 6421, τόµ. Θ’, σ. 6520.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8625,
8826.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων Παθήσεων και Δηµόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7787.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4018.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµα-

τος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση Οδηγιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την
ευρυζωνικότητα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5672.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 216.
ΙΡΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Ιράν, για την
αµοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και
των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε την τροποποίηση
του άρθρου 1 παράγραφος 4 αυτής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
µε την επωνυµία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 187.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 877, 1230.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1382.
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 (G.N.S.S.) για µη στρατιωτικούς
σκοπούς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
ανάµεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διµερή συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα στη βιοµηχανική Έρευνα και
Ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. ΣΤ’, 4461.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση ιχθυοτροφικής µονάδας στη νήσο Σχίζα
Μεθώνης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6132.
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ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3190, τόµ. ΣΤ’, σ. 4460.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος -Πύλος του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισµού και του εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 33.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 127, 128, 176,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4057, 4058, τόµ. Η’, σ. 6226, 6361, τόµ. Θ’, σ.
6670, τόµ. Ι’, σ. 7788, 7823, 8023, τόµ. ΙΑ’, σ. 8489, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9837, 9878, τόµ. ΙΔ’, σ. 11164, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 739,
740.
Συζήτηση επί του Κανονισµού της Βουλής στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα τη συζήτηση και λήψη απόφασης
επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε.
Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη,
Μ. Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 486.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 910,
1228, 1358, 1473, τόµ. ΣΤ’, σ. 4030, 4043, 4044, 4058,
4059, 4060, 4302, τόµ. Η’, σ. 6145, 6183, 6227, 6232,
6237, 6241, 6381, τόµ. Θ’, σ. 6669, τόµ. ΙΒ’, σ. 9242, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9878, 10046, 10326, τόµ. ΙΔ’, σ. 10589, 11032,
11070, τόµ. ΙΕ’, σ. 152, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 733.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και
συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1288, 1289.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στην πρόταση νόµου αρµοδιότητος του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’, σ. 1721.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών : « Μεταβολές στη
φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2353.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007».
τόµ. Δ’, σ. 2709, 2790.
Συζήτηση επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3382.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στην επερώτηση
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3542.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Ε.
Στρατάκη και κ. Μ. Παπαϊωάννου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4001, 4417,
4419.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη συζήτηση και
την ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4166, 4167.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4334.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ.
4507.
Συζήτηση επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. (Συζήτηση). τόµ. Ζ’, σ. 4911.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος.τόµ. Ζ’, σ.
4957.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος του Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5814.
Συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας από τον Πρόεδρο
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο
Αλαβάνο, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6232.
Αποχώρηση Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Η’, σ. 6407.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6810.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6914.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ.
Χ.Καστανίδη. τόµ. Ι’, σ. 7948.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Γ.
Φλωρίδη και κ. Χ. Καστανίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8433, 8434.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8899.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη, Λ. Λωτίδη και Γ. Κουτσούκου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9266.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά
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βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9619.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος,
αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ.
10169, 10171, 10172, 10200, 10202, 10203.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10221.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 110.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρύµατων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 469.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976,
992.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του
κανονισµού για τα καπνά, την καταβολή ολόκληρης της επιδότησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης από την καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9681.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κάπνισµα. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1542.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών Ροδόπης από την
καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9681.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4047.
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας.
τόµ. Β’, σ. 1227.

ΚΑΣΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου
των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ. 3460.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες: 50 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 402.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Για την
προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». (Προτείνοντες: 38 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Β’, σ. 1364, τόµ. Η’, σ. 6386.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος της προµήθειας των Τραπεζών στα εµβάσµατα εξωτερικού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει-Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 149)»».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10667, 10708.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των καταστηµαταρχών από την κατασκευή
του µετρό στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10084.
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
λόγω του καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9693.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης θεραπευτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3797.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά
Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
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Κέντρου Υγείας Λαµπείας Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6377.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των
Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Κ.Υ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ.
6893.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κάπνισµα. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1542.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (Κ.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ. κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 651.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. Γ’, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών
και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης σκύλων-οδηγών από
τους τυφλούς πολίτες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10349.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». (Συζήτηση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8832,
8871.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση των
Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Παπαγεωργίου, Α. Γκερέκου, Σ.
Ράπτη, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Η’, σ. 5680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση, σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7887, 7943, τόµ. ΙΑ’, σ.
8096.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Επίβλεψης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 265.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών
της και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη
ενός παγκόσµιου δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης
(G.N.S.S.) - Galileo για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1527, τόµ. ΣΤ’, σ.
4284.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου
στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 835.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10359.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά του
κόστους εφαρµογής της Κ.Α.Π. στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη διόρθωση των λαθών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9058.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις
και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. (Επερωτώντες:
49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 11173.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή τυφλού κόµβου στην περιοχή Φραντζή Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10261.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7816.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις,
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών
µεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ.
1526, τόµ. Γ’, σ. 2110, 2347, 2348.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου
των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ. 3460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα που
πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέγουν
την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3461.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 417, τόµ.
Γ’, σ. 1601, 1647, 1832, 1866, 2313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6109, τόµ. Θ’, σ. 6651, 6621, 6713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εξέλιξη των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10352.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δηµιουργία µόνιµων δοµών για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5711.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6109, τόµ. Θ’, 6561, 6621, 6716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους ελέγχους των
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων. τόµ. Θ’, σ. 6710.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9484, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9742, 9966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εξέλιξη των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10352.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ψηφοφορία και εκλογή των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ.
Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη και Μ.
Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 500.
Ένσταση και ψηφοφορία αντισυνταγµατικότητας των
Βουλευτών κ.κ. Ε. Βενιζέλου και Ι. Διαµαντίδη επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ.
886.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ρεγκούζα και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 922.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 101Α’ του Συντάγµατος. τόµ. Β’, σ.
1527.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα έξι (56) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 108, παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και δύο (2) Ανεξάρτητοι Βουλευτές υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 2716.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 28 του νοµοσχεδίου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1859.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 28 του νοµοσχεδίου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1886.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του νοµοσχεδίου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2582.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
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εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2587.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Δ’, σ. 3137.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου και 111
Βουλευτών του Κόµµµατός του και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου και των Βουλευτών του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:
«Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων». τόµ. Ε’, σ. 3588.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα (50) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική
πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 73 παρ. 3 και 4, 74
παρ. 3 και 5, εδάφιο 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα ένας (51) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 73 παρ. 3 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3638.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν συµπληρωµατική πρόταση Αναθεώρησης του άρθρου 76 παρ. 6 του
Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3638.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος
Παπανδρέου και 85 Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4166.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4957.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Χαϊτίδη,
Δ. Τσιόγκα και Κ. Μπαντουβά. τόµ. Η’, σ. 5865.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6403.
Λήψη απόφασης (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ.
7172.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8952.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη,
Λ. Λωτίδη, Γ. Κουτσούκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9267.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης
της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10564.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύστα-

ση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς
οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10606.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης
της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10677.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11050.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11064.
ΚΟΡΕΑ
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 Κορέας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΔ’, σ. 10932.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα µη στρατιωτικό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 587.
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της
Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δηµιουργία µόνιµων δοµών για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2161.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική πολιτική
για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6484.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν κρατούµενοι
από παρατεταµένη απεργία πείνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις µυστικές πτήσεις της CIA
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4255.

73
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10573.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ίδρυση Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’,
σ. 1302.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη
τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1418.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποκατάσταση των καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’, σ. 1419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
(ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς Εθνικής
οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2191.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό για τα φράγµατα
του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3353.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο «Πανάνειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές
πληµµύρες στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδο-

χής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ.
6893.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έλλειψη Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο Αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9676.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο Κρήτης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία του πρώην κτήµατος Καρρά, που βρίσκεται στα όρια των δήµων Ηλιούπολης,
Αργυρούπολης και Αλίµου, από διεκδικήσεις των κληρονόµων Νάστου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10904.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία του πρώην κτήµατος Καρρά, που βρίσκεται στα όρια των δήµων Ηλιούπολης,
Αργυρούπολης και Αλίµου, από διεκδικήσεις των κληρονόµων Νάστου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10904.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 15.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη
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της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 15.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός µε επιστολή του
γνωστοποίησε Κυβερνητική µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του κ. Σ. Τσιτουρίδη από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το διορισµό του
κ. Β. Μαγγίνα στη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8725.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2004. β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 910,
1131.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε’, σ. 3147.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα
την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης, µε πρωτοβουλία
του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Θ’, σ. 6821.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους αναπήρους και τους χρόνια πάσχοντες. (Επερωτώντες: 12 Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας). τόµ. Ι’, σ. 8039.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. (Επερωτώντες Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Α. Μανωλάκης, Β.Έξαρχος,
Ε.Όθωνας, Ι. Βλατής, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Σαλαγιάννης,
Χ. Αράπογλου, Σ. Κοσµίδης, Α. Παπαγεωργίου και Χ. Καστανίδης). τόµ. ΙΑ’, σ. 8698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της
ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9262.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των
Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
ΚΥΠΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλά-

δα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου Δηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10060, 10381.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ Α’57)» σύµφωνα µε τα άρθρα 72
παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 108 παράγραφος 7
του Κανονισµού της Βουλής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3149, 3738, 3779.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’)
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1427, 1457, 1492, τόµ. Γ’, σ.
1595.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1843,
τόµ. Ε’, σ. 3623, 3668.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1773, 2353, τόµ. Δ’,
σ. 2393, 2582, 2754.
ΚΩΔΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7770,τόµ. ΙΒ’, σ. 8898, 8957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10168.
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6168.
Λ
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ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων
και των Πινάκων αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. Γ’, σ. 2364, τόµ. Ε’, σ. 3932.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας.
τόµ. Β’, σ. 1227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο του
εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1383.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν. Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µελέτη βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ. Θ’, σ.
6857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10357.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162.
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8463.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9494.
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών

ρύπων στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2489.
ΛΕΣΒΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου
Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
ΛΙΒΥΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της
επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6540, τόµ.
ΙΒ’, 9167.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για τους ναυτεργάτες
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων των λιµανιών του Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Κέρκυρας σε µαρίνα για πολυτελή
σκάφη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την προστασία του κόλπου της
Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών χώρων στο δήµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Κέρκυρας σε µαρίνα για πολυτελή
σκάφη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2104.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-
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ρικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών χώρων στο δήµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Συζήτηση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9182, 9213, 9525.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη νερού για άρδευση στο Ν. Λαρίσης κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγνώριση της
κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή της λίµνης
Βιστονίδας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 653.
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 107.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3359, 3405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της «Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9831.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10313.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
ΛΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
(βλ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)
Μ

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. Γ’, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10351.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την
εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση της απασχόλησης στον τοµέα της µεταποίησης για
τους ανέργους εποχικούς εργάτες των Ν. Πέλλας και Ηµαθίας. τόµ. Θ’, σ. 6859.
ΜΑΡΙΝΕΣ (βλ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ)
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων
της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1705.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µελέτη βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ. Θ’, σ.
6857.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7770, τόµ. ΙΑ’, σ. 8116, 8152.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Τµήµατος Μαλια-

77
κός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 526, τόµ. ΙΣΤ’,
763, 785.
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των Ν.
Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και
αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10598, 11008, 11053, 11100, 11126.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9497.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών
στο ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκατάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. (Επερωτώντες:
18 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1362.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων
και των Πινάκων αυτής». τόµ. Γ’, σ. 2364.
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας «Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.
2737/99 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων
και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 61 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4347.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.
2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές του Πα-

νελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Ι. Διαµαντίδης, Δ.
Πιπεργιάς). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 7753.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3545, τόµ. ΣΤ’, σ. 4296, 4334,
4367, 4462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9023.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις µυστικές πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την Αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ.
264.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1176.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Δικαιώµατα υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορών στις επιβατικές θαλάσσιες ενδοµεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση)
τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3149.
ΜΕΤΟΧΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις,
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών, µεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 1526, τόµ. Γ’, σ. 2110, 2347, 2348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση, σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7887, 7943, τόµ. ΙΑ’, σ.
8096.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των καταστηµαταρχών από την κατασκευή
του µετρό στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10084.
ΜΗΛΑ-ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς
Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και β) κατά των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Επικρατείας κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη και Θ. Ρουσόπουλου. τόµ. Α’, σ. 62, 63.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Σπ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. Α’, σ. 299.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Γ’, σ. 1637.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου β) κατά
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Ε. Κεφαλογιάννη
και γ) κατά του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Α. Μπέζα. τόµ. Δ’, σ. 2604.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Ε’, σ.
3243.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ζ’, σ. 4844.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Θ’, σ. 6489.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Α.
Καλαφάτη και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών κ. Χ. Πάχτα. τόµ. Ι’, σ. 8055.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη,
β) κατά των Υπουργών Πολιτισµού και Επικρατείας κ. Γ.
Βουλγαράκη και κ. Θ. Ρουσόπουλου γ) κατά της Υπουργού
και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ.κ. Μ. Γιαννάκου και Γ. Καλού και δ) κατά του Υπουργού
Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 11049.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε

τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΙΕ’, σ. 17.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έλλειψη Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9676.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής
χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
(ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 417.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη από
τον κρατικό προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών και
της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9464.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές πιστώσεις του Δηµοσίου
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9713, τόµ. ΙΓ’, σ. 9974, 10001, 10154.
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9713,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9974, 10001, 10154.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Επίβλεψης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 265.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισµού
και Αθλητισµού του Βασιλείου της Ταϋλάνδης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9537.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ του Ρουµανικού Διπλωµατικού Ιδρύµατος του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουµανίας και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 26.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10355, τόµ. ΙΕ’, σ. 20.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στο τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανάγκες κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10790.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγνώριση της
κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή της λίµνης
Βιστονίδας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 653.
ΜΟΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση 4.400
στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικουύ
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, τον Πρόεδρο
του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο και το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1352.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8728.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10867, τόµ. ΙΕ’, σ.
508, 527.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. (Επερωτώντες: 35 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Η’, σ. 6447.
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8625,
8826.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 877, 1230.
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (C.I.A.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις µυστικές πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Ν
ΝΑΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 877, 1230.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9574, 9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος,
ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος» (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εθνική πολιτική για τα
ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10661.
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ΝΑΥΑΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την προστασία του κόλπου της
Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης
του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND». τόµ.
ΙΒ’, σ. 9263.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Οργανισµός Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών». (Προτείνοντες: 21 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 785.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάσταση στην ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 806.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Σύσταση και λειτουργία «Οργανισµού Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών». (Προτείνοντες: 21 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 8735.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10083, 10260, τόµ. ΙΔ’, σ. 10785.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1202.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2162.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5706, τόµ.
Θ’, σ. 6529, 6553.

ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση στην τιµή του νερού στους δήµους της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3323.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα
διαχείρισης νερού στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9494.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5706, τόµ.
Θ’, σ. 6529, 6553.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος, τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 541.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για τους ναυτεργάτες
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την τήρηση της νοµοθεσίας και
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6476.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την κάλυψη ελλειµµάτων του
Ν.Α.Τ. από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 4252.

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου.
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τόµ. Α’, σ. 144.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάσταση στην ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος.). τόµ. Α’, σ. 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3801.
ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επαναλειτουργία των
σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ.
6893.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2646, τόµ. Ε’, σ. 3417, 3471, 3606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10868, τόµ. ΙΕ’, σ. 527, 528.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
µε την επωνυµία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 187.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Β’, σ. 1230, 1232, 1265,
1421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/355. τόµ. Γ’, σ. 2193.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3259,
3276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE» της ελληνικής νοµοθεσίας στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III» στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικα µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών
σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α’, σ. 188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού
Ασωπού Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση τέταρτου τµήµατος της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου.
τόµ. Β’, σ. 1123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των Ν.
Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τους οδικούς άξονες του Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό για τα φράγµατα
του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά
Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση των
Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Α. Παπαγεωργίου, Α. Γκερέκου, Σ. Ράπτη, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Μ. Δαµανάκη). τόµ.
Η’, σ. 5680.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης
του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν.
Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση εργατικών κατοικιών στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6170.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αξιοποίηση των πηγών του Αλµυρού στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήρι-
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ξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8693.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του
ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Σ. Ματζαπετάκης, Ι. Σκουλάς, Ε. Στρατάκης, Μ. Φραγκιαδουλάκης, Φ. Χατζηµιχάλης, Ι. Δριβελέγκας, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Κουτσούκος, Ε. Αργύρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 9060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης από την καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9681.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων Εταιρειών-Ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών: α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 και β)
2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003». (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 103, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του
Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 440.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
6, 272, 436.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3359, 3405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
ανάµεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διµερή συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα στη βιοµηχανική Έρευνα και
Ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για

συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, . 3538, τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5706, τόµ.
Θ’, σ. 6529, 6553.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ.
237/1986 (ΦΕΚ 110Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.
489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331Α’) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6696, τόµ. Ι’, σ. 7843, 7844.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και στην Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6906, τόµ. ΙΑ’, σ. 8395, 8404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την Επιστηµονική και
Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’,
σ. 8431, τόµ. ΙΓ’, σ. 9722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Κρατών-Μελών στη Συνθήκη
για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9749, 10135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει-Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
149)»».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9860,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10667, 10708.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της
16ης Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 103, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 708.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Ιράν, για την
αµοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και
των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε την τροποποίηση
του άρθρου 1 παράγραφος 4 αυτής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 417, τόµ.
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Γ’, σ. 1601, 1647, 1832, 1866, 2313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 6109, τόµ. Θ’, σ. 6651, 6621, 6713.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10037, 10496, 10727,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10545, 10667, 10727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 10792.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 437,
475, 494, 745, τόµ. Β’, σ. 869.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3149, τόµ. ΙΓ’, σ.
10162, 10206.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3190, τόµ. Η’, σ. 6202.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητας
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7854, τόµ. ΙΒ’, σ.
9551.
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-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΒ’, σ. 9574,
9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος,
ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος» (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 81, 109, 224.

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’)
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1427, 1457, 1492, τόµ. Γ’, σ.
1595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6464, τόµ. ΙΑ’, σ. 8423, 8465, 8527.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10168, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10737, 10750.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή και 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». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άµυνας της Γαλλίας του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά µε
τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη συνεργασία
Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας για το Σύστηµα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστηµα HELIOS II». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4929, τόµ. Η’, σ. 6203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8771, 8800.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών,
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8771,
8773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10105, τόµ. ΙΕ’, σ. 83, 84.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 83, 84.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυ-
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πριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 512.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
µε την επωνυµία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 187.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 877, 1230.
Ένσταση και ψηφοφορία αντισυνταγµατικότητας των
Βουλευτών κ. Ε. Βενιζέλου και κ. Ι. Διαµαντίδη επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ.
886.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4875, τόµ. Η’, σ.
6226, 6277, 6403, τόµ. Θ’, 6520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8897, 9619, 9646,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9733.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του
Λιµενικού Σώµατος και της Αστυνοµίας Συνόρων της Αλβανίας µε σκοπό την αποτελεσµατική Αστυνόµευση της Θαλάσσιας µεθορίου των δύο χωρών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ’, σ. 4460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητος Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Συζήτηση). τόµ.
ΙΑ’, σ. 8706, τόµ. ΙΒ’, σ. 9182, 9213, 9525.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΔ’, σ. 10906.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΔ’, σ. 10932.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
11118.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Δικαιώµατα υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορών στις επιβατικές θαλάσσιες ενδοµεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 336.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334,
351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε
τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος-Μέλος κατά Κράτους-Μέλους για ζηµίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιµοποιούµενου ή χειριζόµενου υπό αυτού ή
για σωµατικές βλάβες ή θάνατο µέλους του πολιτικού ή
στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στα πλαίσια επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
διαχείριση κρίσης, µετά της συνηµµένης Δήλωσης των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 360.
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 10-11-2004, σχετικά µε τα προνόµια
και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και στα µέλη του προσωπικού του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. Η’, σ. 5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ. Η’, σ. 5749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7770, τόµ. ΙΒ’, σ. 8898, 8957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8709, τόµ.
ΙΒ’, σ. 9174.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της». (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΕ’, σ. 32.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη Συνεργασία µεταξύ του Ρουµανικού Διπλωµατικού Ιδρύµατος του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουµανίας και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 26.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10355, τόµ. ΙΕ’, σ. 20.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
την προστασία και αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανηλίκων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, µε τη συνηµµένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρµογή της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συµφωνίας
µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των ΚρατώνΜελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο
πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2008-2013, βάσει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης
ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου µέρους της Συνθήκης
ΕΚ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στον περιφερειακό
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
2135.
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Ρύθµιση θεµάτων
δηµοσκοπήσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ’, σ. 535.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για
συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Επίβλεψης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 265.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 313.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1843,
τόµ. Ε’, σ. 3623, 3668.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3545,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4296, 4334, 4367, 4462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10060, 10381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1012.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών
της και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη
ενός παγκόσµιου δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης
(GNSS) - Galileo για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1527, τόµ. ΣΤ΄, σ.
4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Kρατών-Mελών της και του Κράτους του
Ισραήλ, για την ανάπτυξη ενός Παγκόσµιου Δορυφορικού
Συστήµατος Πλοήγησης (GNSS) για µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Kρατών-Mελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS)».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ΄,
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4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ Α’57)» σύµφωνα µε τα άρθρα 72
παράγραφος 4 του Συντάγµατος και 108 παράγραφος 7
του Κανονισµού της Βουλής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3149, 3738, 3779.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3149, τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3493, 3935,
τόµ. ΣΤ’, σ. 3969, 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Kρατών-Mελών της αφενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS).
(Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9589.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Kρατών-Mελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα µη στρατιωτικό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 587.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
27, 65.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Β’, σ. 1230, 1232, 1265,
1421.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την Αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Ε’, σ. 3920.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2004. β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 910,
1131, 1231.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά
µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις,
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετο-

χών, µεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών-Μελών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 1526, τόµ. Γ’, σ. 2110, 2347, 2348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1773, 2353, τόµ. Δ’,
σ. 2393, 2582, 2754.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων
και των Πινάκων αυτής». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2364, τόµ. Ε’, σ. 3932.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2647,
2701, 2787, 2856, 2966.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Ληθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεων των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3447, τόµ. ΣΤ’,
σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4809, τόµ. Η’, σ. 6094, 6209.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας της Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 5691, τόµ. Θ’, σ. 6513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6402,
τόµ. Θ’, σ. 6716, 6767, 6790, 6896.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. Ι’, σ.
7887, 7943, τόµ. ΙΑ’, σ. 8096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ.
8527.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9713,
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τόµ. ΙΓ’, σ. 9974, 10001, 10154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΓ’, σ. 9887,
10221, 10267, 10381.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11189.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µια περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011 δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τις
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 423, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 976, 1003, 1021.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’,
σ. 448, 477, 546.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
Τροποποίησης της Προξενικής Σύµβασης µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της
Ρουµανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
1972». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1003.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (Κατάθεση).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1019.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουρ-

γίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4460, 4474, 4515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, Π.Α.Θ.Ε.
Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και
Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 6600, 6901, 6941.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7770, τόµ. ΙΑ’, σ. 8116, 8152.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης
διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών
στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ipsala». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, τόµ. ΙΓ’, σ.
9952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10750. τόµ. ΙΕ’, σ. 131, 166, 183.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 526, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 764, 785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 771.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β’, σ.
1417, τόµ. Ε΄, σ. 3259.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1497, τόµ. Ε΄,
σ. 3172, 3223, 3352.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισµό (Παρίσι 19.10.2005)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2244.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας των
πολιτιστικών εκφράσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1773, τόµ. Δ΄, σ. 2494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1897, τόµ. Δ’, σ. 2544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6540, τόµ. ΙΒ’, σ. 9167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ. 8625,
8826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6917, τόµ. ΙΑ’, σ. 8832, 8871, τόµ. ΙΒ’, σ.
9179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10868, τόµ. ΙΕ’, σ.
508, 527.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την προστασία
των πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10868.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 14.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 216.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαµαχιρίας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6474, τόµ. ΙΒ’, σ. 9532.
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 Κορέας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας
του Πακιστάν για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 9563.

Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισµού
και Αθλητισµού του Βασιλείου της Ταϋλάνδης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9537.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στο τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2646, τόµ. Ε’, σ. 3417, 3471, 3606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9484, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9742, 9799, 9966.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 10515, τόµ. ΙΕ’, σ. 98, 442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον Τοµέα της υγείας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 5814, 5845, 6203, 6204.
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και
αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10598, 11008, 11053, 11100, 11126.
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Ρύθµιση θεµάτων
δηµοσκοπήσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση.) τόµ. ΙΣΤ’, σ. 729,
758.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανάγκες κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7748.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις στο χώρο
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της υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8461.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τη συµφωνία του ιδιωτικού Θεραπευτηρίου «Υγεία» µε τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων
στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προστασία
των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». τόµ. Β’, σ. 1539.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκχώρηση των υπηρεσιών σίτισης του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. τόµ. Ε’, σ. 3601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ανάγκες κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ»
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν. Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά
Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4046.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο».
(Επερωτώντες: 30 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο «Πανάνειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση των
Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Α. Παπαγεωργίου, Α. Γκερέκου, Σ. Ράπτη, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραϊτης, Μ. Δαµανάκη). τόµ.
Η’, σ. 5680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των καθαριστριών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη
Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις
γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις τροποποιήσεις
στην υποβολή αίτησης για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος των εφηµεριών στα Νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9468.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9742, 9799, 9966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» µε τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας
των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10263.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
κράτος δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 10378.

90
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των
Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ. κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 651.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
(ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Δροµοκαΐτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4395.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την
επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 9722.
ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισµό (Παρίσι 19.10.2005)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 2244.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης
του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5736.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµα-

τα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου «ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ», τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7935.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου «ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ», τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
ΞΕΝΩΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και Ξενώνα για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6199.
ΞΗΡΑΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος -Πύλος του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή τυφλού κόµβου στην περιοχή Φραντζή Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10261.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 131, 166, 183.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τους οδικούς άξονες του Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς Εθνικής
οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2191.
ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς Εθνικής
οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5709.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ’, σ. 8116, 8152.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10355.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αντιµετώπιση
της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 81, 109, 224.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική πολιτική
για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6484.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο ν. 1910/1944». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση) τόµ. ΙΓ’, σ. 9806, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 655.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα: «Οικονοµία της Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ.
10869.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από
τα απόβλητα του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1488.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα
την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης, µε πρωτοβουλία
του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Θ’, σ. 6821.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4809, τόµ. Η΄, σ. 6094, 6209.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 1306.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοση της
Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3255.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την κατάσταση στην αγορά και τις επιπτώσεις
στον καταναλωτή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1387.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/355. τόµ. Γ’, σ. 2193.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα: «Οικονοµία της Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση νέου πακέτου µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε ιδιώτες
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 505.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διαγωνισµό ανάδειξης Συµβούλου για
το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3459.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: 22 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος) τόµ. Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα χρέη της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1301.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. (Επερωτώντες: 36 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6172.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφάλειας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491.
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ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των
περιοχών των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και
Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνες οµογενείς». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4018.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την αγορά «δοµηµένων οµολόγων» από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Ι’, σ.
8032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα δοµηµένα
οµόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9878.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα «Οµόλογα». (Επερωτούσα: Η
Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Παπανδρέου). τόµ. ΙΓ’, σ. 10087.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10606.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα «Οµόλογα». (Επερωτούσα: Η
Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Παπανδρέου). τόµ. ΙΓ’, σ. 10087.
ΟΠΛΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών χώρων στο δήµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη
τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1418.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποκατάσταση των καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’, σ. 1419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9905.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2614.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των αγροτικών συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση ασφαλισµένου του δηµοσίου από δικαστική απόφαση κατά του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8769.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Ι.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που
εργάζονται στον ιππόδροµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο Κρήτης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εθνική πολιτική για τα
ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10661.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των
Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3295.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Λ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθ-
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µού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1698.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των
Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3295.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 334, 336.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µίσθωση ντηζελοκίνητων αυτοκινηταµαξών, προαστιακού τύπου για τον
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9880.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μουσικό Σχολείο
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα του δήµου Αρκαδίων Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος ανέγερσης νέου κτηρίου για
το 10ο Λύκειο Περιστερίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8731.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εθνικές υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προσλήψεις του Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4258.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 54
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10579.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Α’, σ. 148.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8898, 8957.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία της κ. Μ. Θωµά ως Βουλευτή Αχαΐας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.) σε αντικατάσταση του
κ. Α. Φούρα
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2980.
Ορκωµοσία της κ. Μ. Κοντού ως Βουλευτή Α’ Αθηνών
(Ν.Δ.). τόµ. Ε’, σ. 3200.
Ορκωµοσία του κ. Ι. Σκουλά ως Βουλευτή Ν. Ηρακλείου
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ε’, σ. 3200.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κοντού και Ι. Σκουλά
σε αντικατάσταση των κ.κ. Ν. Κακλαµάνη και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε’, σ. 3200.
Ορκωµοσία της κ. Αγάθης-Ρόζας Βρεττού, ως Βουλευτή
Επικρατείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόµ. Ε’, σ. 3552.
Ορκωµοσία του κ. Α. Γιαννόπουλου ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) σε αντικατάσταση της κ. Ε. Κούρκουλα.
τόµ. Ι’, σ. 7891.
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ. Η’, σ. 5749.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (G.N.S.S.)».
(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1609.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
(βλ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
Π
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση του
έργου της κάρτας λειτουργικότητας-αναπηρίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4358.
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». τόµ. Β’, σ. 1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4047.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική πολιτική
για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10790.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της
Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
παλιννοστούντες Ποντίους. (Επερωτώντες: 57 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ.
8497.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση τέ-

ταρτου τµήµατος της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου.
τόµ. Β’, σ. 1123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προοπτική
του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9830.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. (Επερωτώντες: 33 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9499.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα που
πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέγουν
την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προοπτική
παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ενοποίηση και διαµόρφωση σε πάρκο πρασίνου και αναψυχής του χώρου γύρω από τη Βίλα Ζωγράφου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6129.
ΠΑΡΝΗΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του
Τατοΐου, την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της
Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
11095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον τέως Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για την αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής µετά τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11160.
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ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10034.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων των λιµανιών του Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ’, σ. 8116, 8152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρας-ΠύργουΤσακώνας. τόµ. ΙΔ’, σ. 11094.
ΠΕΡΑΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων της «ΕL
PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έκδοση και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9906.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αξιοποίηση των πηγών του Αλµυρού στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8463.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της
νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την πε-

ριβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Η’, σ. 5670.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αξιοποίηση των πηγών του Αλµυρού στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ.
6200.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10359.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε
τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών
ρύπων στο λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3149.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα.
τόµ. Ε’, σ. 3915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις διαρροές πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»- «ΕΛ.ΠΕ» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ» στην
Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Η’, σ. 5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση ιχθυοτροφικής µονάδας στη νήσο Σχίζα
Μεθώνης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την προστασία του κόλπου της
Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από
τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. στον άξονα Κοζάνης-Πτολε-
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µαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10357.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Φ. Κουβέλης, Ι.
Δραγασάκης, Α. Λεβέντης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Α. Αλαβάνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10359.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού
Ασωπού Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα µέτρα προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών
ρύπων στο λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της
νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα.
τόµ. Ε’, σ. 3915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4048.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τους αέριους
ρύπους στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ’, σ. 6765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης
του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA DIAMOND». τόµ.
ΙΒ’, σ. 9263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης
Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα
λόγω του καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση ασφαλισµένου του δηµοσίου από δικαστική απόφαση κατά του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8769.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση των
Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: κ.κ. Α. Παπαγεωργίου, Α. Γκερέκου, Σ.
Ράπτη, Χ. Βερελής, Α. Μακρυπίδης, Α. Μωραΐτης, Μ. Δαµανάκη). τόµ. Η’, σ. 5680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7748.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5677.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη φυγάδευση και πώληση των θησαυρών
της τέως βασιλικής περιουσίας στο Λονδίνο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από
την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4044.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4204.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη ρύθµιση κληρονοµικών δικαιωµάτων
σε ελληνικές περιουσίες στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3730.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των εργαζοµένων στις περιφέρειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3801.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή
Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
4809.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές:
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κ.κ. Α. Φωτιάδης και Ν. Λέγκας). (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ.
228.

ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον πετρελαιαγωγό Μπουρκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η’, σ. 6444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και στην Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6906, τόµ. ΙΑ’, σ. 8395, 8404.

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για τους ναυτεργάτες
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την κατάσταση στην ακτοπλοΐα. (Επερωτώντες: 19 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Δικαιώµατα υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορών στις επιβατικές θαλάσσιες ενδοµεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 535.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την έκδοση και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9906.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής
χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255.
ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΗΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς
Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (βλ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από
τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω δανείων
από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της
Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αποκατάσταση των καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’, σ. 1419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Yπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Αττική, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9876.
ΠΛΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5706, τόµ.
Θ’, σ. 6529, 6553.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και 29ης Απριλίου
2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του
δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή
των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3259.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και β) κατά των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Επικρατείας κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη και Θ. Ρουσόπουλου. τόµ. Α’, σ. 62, 63.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Σπ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. Α’, σ. 299.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτών. τόµ. Γ’, σ. 1637.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου β) κατά
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Ε. Κεφαλογιάννη
και γ) κατά του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Α. Μπέζα. τόµ. Δ’, σ. 2604.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Ε’, σ.
3243.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ζ’, σ. 4844.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Θ’, σ. 6489.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Α.
Καλαφάτη και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών κ. Χ. Πάχτα. τόµ. Ι’, σ. 8055.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη, β) κατά των Υπουργών Πολιτισµού και Επικρατείας κ. Γ. Βουλγαράκη και
κ. Θ. Ρουσόπουλου γ) κατά της Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Μ.
Γιαννάκου και Γ. Καλού και δ) κατά του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 11049.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση) τόµ. Η’, σ.
6464.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων από τις θεοµηνίες. (Επερωτώντες: 74 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2619.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6540, τόµ. ΙΒ’, σ. 9167.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία».
(Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 1497.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1897, τόµ. Δ’, σ. 2544.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1497, τόµ. Ε’, σ.
3172, 3223, 3352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας των
πολιτιστικών εκφράσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.

1773, τόµ. Δ’, σ. 2494.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο ν. 1910/1944». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9806, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 655.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
παλιννοστούντες Ποντίους. (Επερωτώντες: 57 Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ.
8497.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού
Ασωπού Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα µέτρα προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1704.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 107.
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ
Αναφορά και καταδίκη για το τροµοκρατικό χτύπηµα της
Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µίσθωση ντηζελοκίνητων αυτοκινηταµαξών, προαστιακού τύπου για τον
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9880.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µια περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011 δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό για τα φράγµατα
του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8731.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής ΑΛληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο µαταίωσης θεραπευτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης
και κατάρτισης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10080.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής για τον εορτασµό
της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β΄, σ. 1358.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής για τον εορτασµό
της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6381.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής για τον εορτασµό
της ηµέρας Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας και συλλυπητήρια αναφορά στα θλιβερά γενονότα των πυρκαγιών. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 531.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος της προµήθειας των Τραπεζών στα εµβάσµατα εξωτερικού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4281.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9484, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9742, 9799, 9966.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών». (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9174.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την απόφαση της
Κυβέρνησης να τεθούν εκτός Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 794.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κάλυψη µε το αναγκαίο προσωπικό
των δικαστηρίων της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1299.
Συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, τον Πρόεδρο
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο
Αλαβάνο και το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία». τόµ. Β’, σ. 1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις αναπήρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προσλήψεις του Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 49 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
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προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Δροµοκαΐτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Παννελήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δ. Βαρβαρίγο, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα Δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην
Ε.Τ.3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προσλήψεις προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα χρέη της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη
Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6860.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691.
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: 41 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.). (Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή µπλακ
άουτ, την πρόσληψη µονίµου προσωπικού στη Δ.Ε.Η. κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των
Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ. κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 651.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προστασία
των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προστασία
των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την κατάσταση στην αγορά και τις επιπτώσεις
στον καταναλωτή. (Επερωτώντες: 20 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3359, 3405.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει-Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
149)»».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10667, 10708.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διευθέτηση των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10160, 10206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Πολιτισµού,
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10309.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ.
8065.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την προστασία
των πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10868.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (Π.Γ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε
την ονοµασία «Κρήτη». τόµ. Ε’, σ. 3352.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση 4.400
στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ»
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
προσωπικό σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά
Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9468.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10045.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Για την
προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». (Προτείνοντες: 38 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Β’, σ. 1364, τόµ. Η’, σ. 6386.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Οργανισµός Απασχόλησης Ελλήνων Ναυτικών». (Προτείνοντες: 21 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 785.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:

«Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της).(Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9233.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». (Προτείνοντες: 44 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4018.
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: 41 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9837.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες Βουλευτές:
κ.κ. Α. Φωτιάδης και Ν. Λέγκας). (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ.
228.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». (Προτείνοντες: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1707.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.
2737/99 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων
και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες: 61 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4347.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.
2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ. Ι. Διαµαντίδης, Δ.
Πιπεργιάς). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 7753.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο ν. 1910/1944». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση - Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9806.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και Βουλευτές του Κόµµατός του. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4060, 4109, 4151.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
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α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 1306.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
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 άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
27, 65.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 1231, τόµ. Δ’, σ. 2647, 2701, 2787, 2856, 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια
σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10045.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 6464.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2196.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του
Λιµενικού Σώµατος και της Αστυνοµίας Συνόρων της Αλβανίας µε σκοπό την αποτελεσµατική Αστυνόµευση της Θαλάσσιας µεθορίου των δύο χωρών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1609, τόµ. ΣΤ’, σ. 4460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµ-

φωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των Κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή και 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». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαµαχιρίας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6474, τόµ. ΙΒ’, σ. 9532.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της». (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της
16ης Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία
της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των
δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6481.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10168, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10737, 10750.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων της «ΕL
PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατασκευή πυρηνικού σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5708.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον τέως Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για την αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής µετά τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11160.

103
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες
πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ. 11164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 162.
ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 437,
475, 494, 745, τόµ. Β’, σ. 869.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 162.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 437,
475, 494, 745, τόµ. Β’, σ. 869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβα- σιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώµα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8695.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους». (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9551.
Ρ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. (Επερωτώντες: 43 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6678.
ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε

την επίλυση αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492.
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10085.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη Συνεργασία µεταξύ του Ρουµανικού Διπλωµατικού Ιδρύµατος του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ρουµανίας και της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 26.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
Τροποποίησης της Προξενικής Σύµβασης µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της
Ρουµανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
1972». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΡΥΖΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εισαγωγές µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη συµφωνία του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για την κατασκευή κτηριακού συγκροτήµατος που
θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4428.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπαν-
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σης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10788.

ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4048.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και στην Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»». (Κατάθεση). τόµ.
Θ’, σ. 6906.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ’, σ.
8771, 8800.
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9495.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών
στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3920.
ΣΕΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα του δήµου Αρκαδίων Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10047.
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ’, σ. 69.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση
των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου στη
Γλυφάδα Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8031.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. (Επερωτώντες: 29
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Β’, σ. 1176.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10824.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΝΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικα µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών
σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α’, σ. 188.
ΣΤΑΦΥΛΙΑ-ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απορρόφηση
της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών και
ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα». τόµ. ΙΔ’, σ. 10537.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη συµφωνία του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήµατος που
θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βι-
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βλιοθήκη στο χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4428.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8034.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. (Επερωτώντες: 48
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Γ’, σ. 2137.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του Στρατοπέδου
«Μαρκοπούλου» στο δήµο Χανίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. (Επερωτώντες: 15 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ). τόµ. Β’, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7746.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. (Επερωτώντες: 26 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος) τόµ. ΙΓ’, σ. 9909.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ι’, σ. 7792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9497.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γιακουµάτου, Α. Αλαβάνου και Γ. Σούρλα. τόµ. Α΄, σ.
138.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζώη, Χ. Καστανίδη, Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Εύβοιας), Γ.
Βασιλείου. τόµ. Β΄, σ. 1468, 1469, 1470, 1471.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Αγγελόπουλου, Γ. Κουτσούκου, Σ. Τσιτουρίδη και Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Γ΄, σ. 1665, 1666.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Β. Μαγγίνα, Π. Παυλόπουλου, Ι. Τραγάκη.
τόµ. Γ΄, σ. 1816, 1817, 1818.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Στρατάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Παπαϊωάννου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4417, 4419.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Γ. Αλογοσκούφη, Χ. Καστανίδη και Ι. Τραγάκη. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4167, 4168.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Ξ. Βεργίνη και Κ. Τασούλα. τόµ. Ι΄, σ. 7948,
7949, 7950.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Ι. Μακριώτη, Ι. Τραγάκη και Γ. Φλωρίδη.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8433, 8434.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γιαννόπουλου, Π. Σγουρίδη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9774, 9775.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ακριβάκη, Κ. Μαρκόπουλου και Μ. Παπαϊωάννου. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10559, 10560.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10562, 10563.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Π. Παυλόπουλου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 11161,
11162.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού και Α. Λεβέντη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 11171, 11172.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 761.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την Παιδεία. τόµ. Β’, σ. 1505.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα
την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης, µε πρωτοβουλία
του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Θ’, σ. 6821.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ.
8653.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα: «Οικονοµία της Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ.
10869.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 10515, τόµ. ΙΕ’, σ. 98, 442.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας των
πολιτιστικών εκφράσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1773, τόµ. Δ’, σ. 2494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Σύµβασης
για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1897, τόµ. Δ’, σ. 2544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
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«Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2646, τόµ. Ε’, σ. 3417, 3471, 3606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 6464.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων
στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). τόµ.
Θ’, σ. 6762.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος ΛεύκτροΣπάρτη και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ.
Ι’, σ. 7770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφάλειας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 131, 166, 183.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 764, 785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 771.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Για την
προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». (Προτείνοντες: 38 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος.). (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ.
1364.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, Π.Α.Θ.Ε.
Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και
Συνδετηρίου Κλάδου του Π.Α.Θ.Ε. Σχηµατάρι-Χαλκίδα και

λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 6600, 6901, 6941.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισµό(Παρίσι 19.10.2005)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1527, τόµ. Γ’, σ. 2244.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών υπογραφής της σχετικά
µε την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Ληθουανίας,
της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δηµοκρατίας της Μάλτας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δηµοκρατίας στη Σύµβαση
για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεων των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3447,τόµ. ΣΤ’,
σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ’, σ. 8527, τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της
16ης Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
Τροποποίησης της Προξενικής Σύµβασης µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της
Ρουµανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
1972». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµόσιων
Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη,
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ.
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ΣΤ’, σ. 4460, 4474, 4515.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη
του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10784.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την τήρηση της νοµοθεσίας και
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6476.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τους
συµβασιούχους. (Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µονιµοποίηση των συµβασιούχων που
εργάζονται στον ιππόδροµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ. 3603.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την προφορική συνέντευξη στην επιλογή των γενικών διευθυντών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1794.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων
της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1705.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
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 Κορέας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9544, τόµ. Ι΄, σ. 7815.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 216.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την Αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Ε΄, σ. 3920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας για

συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Επίβλεψης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 265.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 313.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκοσµίου δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης (G.N.S.S.)-Galileo για
µη στρατιωτικούς σκοπούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1527,τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
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 (G.N.S.S.) για µη στρατιωτικούς
σκοπούς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 3149, τόµ. ΣΤ’, σ. 4284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Καζακστάν για συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3190, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα
στο έδαφος των Κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3190, τόµ. Η΄, σ. 6202.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα προνόµια και τις ασυλίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Ε’, σ.
3447, τοµ. Η΄, σ. 5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
ανάµεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διµερή συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα στη βιοµηχανική Έρευνα και
Ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Ε’, σ.
3447, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
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συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση).τόµ. Ε’, σ. 3538, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS).
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4284, τόµ. Γ΄, σ. 1609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συµφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding-MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή και 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». (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άµυνας της
Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά
µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη συνεργασία Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας για το Σύστηµα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστηµα HELIOS ΙΙ». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 4929, τόµ. Η΄, σ. 6203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας της Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 5691, τόµ. Θ΄, σ. 6513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαµαχιρίας στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της
επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6540, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ΄, σ.
8771, 8773.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας,
σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών
οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο χωρών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6848, τόµ. ΙΑ΄, σ.
8771, 8800.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της
Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία
στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6906, τόµ. ΙΑ’, σ. 8395, 8404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας

του Πακιστάν για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωµάτων των δύο χωρών σε θέµατα αρµοδιότητας
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7854, τόµ. ΙΒ΄, σ.
9551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την Επιστηµονική και
Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’,
σ. 8431, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8709, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 9174.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9589.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης
διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών
στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ipsala». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, τόµ. ΙΓ΄, σ.
9952.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9574, 9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Κρατών-Μελών στη Συνθήκη
για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9749, 10135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10105, τόµ. ΙΕ΄, σ. 8384.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος,
ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος» (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 32. τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
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ΙΓ’, σ. 10332, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10906.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10332.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10906.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΕ΄, σ. 69.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10333, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10932.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός Πολυεθνικού
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ελλάδα ως Έθνος-Πλαίσιο και τη συµµετοχή της Βουλγαρίας,
της Κύπρου και της Ρουµανίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 10593, 10958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
11118.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφ’ενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα µη στρατιωτικό Παγκόσµιο Δορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης (GNSS)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 11118, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µια περαιτέρω πενταετή περίοδο 2007-2011 δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον Τοµέα της υγείας». (Κατάθεση).

τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 512.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στο τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Ιράν, για την
αµοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και
των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε την τροποποίηση
του άρθρου 1 παράγραφος 4 αυτής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
την προστασία και αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανηλίκων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
Τροποποίησης της Προξενικής Σύµβασης µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας της
Ρουµανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου
1972». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, µε τη συνηµµένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρµογή της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης Α.Κ.Ε.-Ε.Κ. που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου
για την περίοδο 2008-2013, βάσει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης Α.Κ.Ε.-Ε.Κ., καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη,
για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου µέρους της
Συνθήκης ΕΚ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διαγωνισµό ανάδειξης Συµβούλου για
το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3459.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άµυνας της
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Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά
µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη συνεργασία Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας για το Σύστηµα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστηµα HELIOS ΙΙ». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 4929.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την Επιστηµονική και
Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8431.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί
θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8706.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το κλείσιµο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από
τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω δανείων
από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας. τόµ. Ε’, σ.
3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4801.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για το
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5736.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
6, 272, 436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης
της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2129.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3817, τόµ. Η’, σ. 5749.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης
διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών
στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ipsala». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας

του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Β’, σ. 1230, 1232, 1265,
1421.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αύξηση των αγροτικών συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απώλεια του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαµηλοσυνταξιούχους µετά τη χορήγηση της αύξησης του 4% για
το έτος 2007 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6858.
Πρόταση νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Διασφάλιση
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κ.Ο.
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της).(Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9233.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 10792.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1003.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επαναλειτουργία των
σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµόσιων
Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10047.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10832.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9056.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού Γυµνασίου και Λυκείου στη
Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μουσικό Σχολείο
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1197.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. (Επερωτώντες: 35 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 6447.
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 835.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1601, 1647, 1832,
1866, 2313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2647,

2701, 2787, 2856, 2966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4204.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
6651, 6621, 6713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
διά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα δοµηµένα
οµόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9878.
ΤΑΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 10103.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 10103.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1601, 1647, 1832,
1866, 2313.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Σ.Α.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ελλείµµατα στο Ταµείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9025.
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισµού
και Αθλητισµού του Βασιλείου της Ταϋλάνδης». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9537.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8727.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση νέου πακέτου µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε ιδιώτες
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 505.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΓ’, σ. 9887,
10221, 10267, 10381.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή και
την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. (Επερωτώντες: 27 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’,
σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον υπολογισµό
του έτους 2006 για τα δικαιώµατα του καθεστώτος της ε-νιαίας ενίσχυσης των ζαχαρότευτλων για τους τευτλοκαλλιεργητές του Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5674.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829.
ΤΖΑΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
µε την επωνυµία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 187.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10824.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το διασυρµό ανθρώπων µε αναπηρίες µέσα από τηλεοπτικές εκποµπές
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10540.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εθνικές υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλια, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση Οδηγιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ευρυζωνικότητα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5672.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Επερωτώντες: 24 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος) τόµ. ΙΓ’, σ. 9883.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµα-

τος κ. Ε. Αργύρη, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων απο τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4391.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση στην τιµή του νερού στους δήµους της Ανατολικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3323.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τις
τράπεζες χαµηλού επιτοκίου στους µικροκαταθέτες κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη µείωση του προσωπικού της Δ.Ε.Η.,
την αύξηση των τιµολογίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προστασία
των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
και την προστασία των κατοίκων της Αττικής από τη χρήση
εντοµοκτόνων για ψεκασµούς σε κατοικηµένες περιοχές.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11171.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την άρνηση δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 14.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λυβικής Αραβικής Τζαµαχιρίας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6474, τόµ. ΙΒ’, σ. 9532.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τουρισµού
και Αθλητισµού του Βασιλείου της Ταϋλάνδης». (Κατάθεση
Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7815, τόµ. ΙΒ’, σ. 9537.
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 Κορέας». (Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9544.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας
του Πακιστάν για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στο τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 535.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της
νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης.
(Επερωτώντες: 34 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 9696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν
οι επισκέπτες στα παραλιακά θέρετρα και τους τουριστικούς
χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10354.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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 Κορέας». (Κατάθεση).
τόµ. Ι’, σ. 7815.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας
του Πακιστάν για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού».
(Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 7815.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης
διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών
στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ipsala». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, τόµ. ΙΓ’, σ.
9952.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10315.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 6716,
6767, 6790, 6896, τόµ. Η’, σ. 6402.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποτροπής του υπερδανεισµού των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων. τόµ.
Γ’, σ. 2190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τις
τράπεζες χαµηλού επιτοκίου στους µικροκαταθέτες κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3731.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου 16 της
Συµφωνίας της Έδρας της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η’, σ. 5691, τόµ. Θ’, σ. 6513.
Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Για την προστασία των
καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών».
(Προτείνοντες: 38 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Η’, σ. 6386.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10737, 10750.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 11189.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος της προµήθειας των Τραπεζών στα εµβάσµατα εξωτερικού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4281.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». (Συζήτηση) τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 655.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις µυστικές πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Αναφορά και καταδίκη για το τροµοκρατικό χτύπηµα της
Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
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». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9574, 9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος,
ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος» (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 10332.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εξωτερικών, σχετικά µε
την τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερι-
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κών, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν. 1756/1988
(ΔΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 1492, 1497.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10677.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες: 50 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α’, σ. 402.
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΤΥΠΟΣ
(Ηµερήσιος, Περιοδικός, Επαρχιακός, Ξένος)
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στον περιφερειακό
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2135, τόµ. Η’, σ. 5814, 5845, 6203,
6204.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων
τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κάπνισµα. (Επερωτώντες: 25 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1542.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2646.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της Ψυχικής Υγείας. τόµ. Ε’, σ. 3917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του τοµέα ψυχικής υγείας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: 32 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ’, σ. 6863.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9484, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9742, 9799, 9966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10034.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε θέµατα υγείας.
(Επερωτώντες: 31 Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξοπλισµό του
Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον Τοµέα της υγείας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 98, 442.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την τοποθέτηση υποδιοικητή στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6123.
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2107.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της µεγάλης πτώσης των υδάτινων αποθεµάτων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3733.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9494.
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των υδροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ε-
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πιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10081.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10060, 10381.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 10103.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 264, τόµ. Β’, σ. 1230, 1232, 1265,
1421.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3623, 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6617.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του
δήµου Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2132.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΩΧΘΕΝΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3801.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Ρ.Τ.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων
στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). τόµ.
Θ’, σ. 6762.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4014.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3623, 3668.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2135.
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου

Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των υποτροφιών από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. τόµ. Β’,
σ. 867.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το διαγωνισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. (Επερωτώντες: 48
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Γ’, σ. 2137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
συµβασιούχων στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8728.
Φ
ΦΑΛΑΙΝΟΘΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τη ρύθµιση της φαλαινοθηρίας και του Πρωτοκόλλου της». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ’, σ.
8527.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 140.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη σύλληψη και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ. 3603.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 785.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την Αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος που προκύπτει από την εκµετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αεροµεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ.
264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μετα-
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βολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1773, 2353, τόµ. Δ’,
σ. 2393, 2582, 2754.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/355. τόµ. Γ’, σ. 2193.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών Υπογραφής της σχετικά
µε 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 την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα
για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6402,
τόµ. Θ’, σ. 6716, 6767, 6790, 6896.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10332.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία
της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των
δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6481.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από
την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4044.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ. 3603.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α.
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν κρατούµενοι

από παρατεταµένη απεργία πείνας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
F.Y.R.O.M. (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία
της Μακεδονίας)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της ονοµασίας της F.Y.R.O.M. τόµ. ΙΑ’, σ. 8460.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του
φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το
φυσικό αέριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης
Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10575.
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’,
σ. 10515, τόµ. ΙΕ’, σ. 98, 442.
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις
ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ. 1830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής Φ.Π.Α.
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα κίνητρα για την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα
για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130.
Χ
ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE» της ελληνικής νοµοθεσίας στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III» στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III»
στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµου Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8692.

Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιαστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10579.

ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9022.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη
τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα µέτρα προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών
και της βιβλιοθήκης του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βασιλακίου του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. τόµ. Γ’, σ. 2159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του
Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3817, τόµ. ΣΤ’,
σ. 4460, 4474, 4515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4801.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο «Πανάνειο» Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του τοµέα ψυχικής υγείας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-

H
HELEXPO-Δ.Ε.Θ.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την
ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6086.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την
Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 190.
ΧΙΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων,
απαγωγών και δολοφονιών αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ’70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3254.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3172, 3223, 3352.
ΧΡΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) και τη
ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10543.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα χρέη της Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων
από τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών
των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10543.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: 54

118
Σπάρτη και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ.
Ι’, σ. 7770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο κρουαζιέρας για λογαριασµό της Εκκλησίας της
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προοπτική
του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9830.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές πιστώσεις του Δηµοσίου
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9974, 10001, 10154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου
και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’, σ.
10028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εξέλιξη των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη του τριπόλου Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πλατυγιάλι Αστακού στους πόλους
ανάπτυξης που προορίζονται για χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε-65)
και ρύθµιση συναφών θεµάτων»». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10750.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 526.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της

Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της, αφετέρου, η οποία
υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, µε τη συνηµµένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συµφωνίας της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρµογή της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
Κρατών-Μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου
για την περίοδο 2008-2013, βάσει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, για
τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου µέρους της
Συνθήκης ΕΚ». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 996.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 423, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
976, 1003, 1021.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’,
σ. 448, 477, 546.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την ενοποίηση και διαµόρφωση σε πάρκο πρασίνου και αναψυχής του χώρου γύρω από τη Βίλα Ζωγράφου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του
Τατοΐου την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10030.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την
εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3735.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λειτουργία της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3290.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο
Μελετάνι Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5739.
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 6.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα, Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ.
Νιώτη, Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη και Μ.
Μπόλαρη. τόµ. Α’, σ. 500.
Ένσταση και ψηφοφορία αντισυνταγµατικότητας από
τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Ι. Διαµαντίδη επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 886.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Α. Ρεγκούζα και Δ. Τσιόγκα. τόµ. Β’, σ. 922.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 28 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1859.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αποστολάκη και Σ. Μπένου. τόµ. Γ΄, σ. 1898.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 28 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». τόµ. Γ’, σ.
1886.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2582.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του Κρατικού Προϋπολογι-

σµού οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Δ’, σ. 3137.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατόν έντεκα (111) Βουλευτών του Κόµµµατός του και του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου και των Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «Υποκλοπές τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων». τόµ. Ε’, σ. 3588.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος
Παπανδρέου και 85 Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4166.
Λήψη απόφασης (πρώτη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ΄,
σ. 4957.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Χαϊτίδη,
Δ. Τσιόγκα και Κ. Μπαντουβά. τόµ. Η΄, σ. 5865.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6403.
Λήψη απόφασης (δεύτερη ψηφοφορία) επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι΄,
σ. 7172.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Γεωργιάδη, Μ. Αποστολάκη,
Λ. Λωτίδη, Γ. Κουτσούκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9267.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης
της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10564.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς
οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10606.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’,
σ. 10677.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11050.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».τόµ. ΙΔ’, σ. 11064.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίη-
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ση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του τοµέα ψυχικής υγείας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Ω
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των ωροµισθίων καθηγητών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6707.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας.τόµ. Β’, σ. 845, 946, 849, 856, 857, 859,
862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2704-2707,
2708, 2709, 2712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3433, 3435, 3436, 3438, 3439, 3478.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4132-4134.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6869, 6871, 6872.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7767, 7769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9755-9758, 9759, 9760,
9761, 9791, 9792, 9794, 9795, 9797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 110,
116, 117, 118.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 109.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3397.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11117.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1602-1604, 1666, 1684, 1685,
1836, 1873, 2090.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2858, 2859.
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 283.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 920-922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1636.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
που πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέξουν την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3669, 3671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3748.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προοπτική παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής
χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9975,
9976, 9998, 10004, 10005, 10016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Πτωχευτικός Κώδικας”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 451,
472, 477, 479, 491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 763-765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 988, 1015.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2825, 2826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9787, 9788.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3007, 3008.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4092, 4093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6140, 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6255.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9502,
9503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 765-767.
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3018, 3019.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 10559,
10560, 10561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10559, 10560.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127, 128.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 127, 128, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4043, 4044, τόµ. Η’, σ. 6226, 6227, τόµ. Θ’, σ.
6670, 6671, 6673, τόµ. Ι’, σ. 8032, 8033, τόµ. ΙΑ’, σ.
8489, τόµ. ΙΓ’, σ. 10046, 10047, τόµ. ΙΔ’, σ. 11164,
11165, 11166, 11167, 11168.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 196.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: “Εξωτερική Πολιτική”. τόµ. Α’, σ. 771-774, 779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298.
Οµιλία του σε τρείς συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των
συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1354.
Οµιλία του επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1360.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Β’, σ. 1508-1511, 1522-1524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1843.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2353, τόµ. Δ’, σ.
2589, 2590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3047-3050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3188-3190, 3227, 3230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων, απαγωγών και δολοφονιών
αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αρ-

γεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ‘70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 32653267.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3571, 3572,
3573.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219-4220, 4228.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. και µε τις καθαρίστριες των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4362.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4743-4746, τόµ. Ζ’, σ. 4817-4819, τόµ. Ζ’, σ. 4871,
4872.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5716-5718.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ.
6232, 6235, 6236, 6237, 6240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6235, 6236, 6237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βιβλίο της
Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6617.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6830, 6846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8663-8666, 8681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9259, 9260.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9472-9474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9625-9627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9834.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα δοµηµένα οµόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9878, 9879,
9880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10310, 10311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10352.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10361,
10370, 10371.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10623-10625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη
συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10828.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικονοµία της
Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10879-10882, 10894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για
την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11164, 11165, 11166, 11167, 11168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόµιο του
Ελληνικού. τόµ. ΙΕ’, σ. 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’,
σ. 544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση της κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή
της λίµνης Βιστονίδας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 653.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944”. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
667.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6232.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6449, 6463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6807.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10319, 10334.

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3428.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4179.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6423.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
44.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2353, 2371-2374, 2375, 2376, τόµ.
Δ’, σ. 2407, 2408, 2458, 2465, 2587-2589.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485, 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2657, 2664,
2702, 2820, 2823, 2917-2923, 3041, 3064.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
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Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4095-4098.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4167,
4168.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6733, 6734, 6735,
6737, 6740, 6741.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6833, 6838, 6842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7891, 7906-7911, 7912, 7922.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα “Οµόλογα”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10088, 10090, 10091, 10096, 10097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10348, 10349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10584-10587, 10589, 10590, 10594, 10596, 10598.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ.
10589, 10590.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10617, 10618, 10621, 10623.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: “Οικονοµία της
Οικογένειας”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10885.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε την προστασία του
πρώην κτήµατος Καρρά, που βρίσκεται στα όρια των δήµων
Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και Αλίµου από διεκδικήσεις
των κληρονόµων Νάστου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10904, 10905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
νέου πακέτου µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε
ιδιώτες κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 505.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των εργαζοµένων στις περιφέρειες
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1173, 1174, 1175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του δήµου Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790, 1794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προφορική συνέντευξη στην επιλογή των γενικών διευθυντών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1794, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3678, 3680, 3686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801,
3802, 3803.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4193, 4194, 4195.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4264, 4265, 4266.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4778, 4779, 4780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091, 6092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαφθοράς στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10576, 10577.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3028.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4175, 4176, 4177.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 460.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 842.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1182, 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1283.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1546, 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3015, 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3390, 3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3772.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3848, 3849.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4208, 4210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6657, 6658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6750.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7797, 7798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”
(ΦΕΚ 331Α’) και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7863.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9888.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων”.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10796-10798, 10813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11067, 11068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 100, 102,
122, 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 174, 175.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1180, 1182.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1392.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1729.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2402, 2403.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”.
τόµ. Δ’, σ. 2790.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2796, 2797.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3298.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3847.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6304, 6305.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6381.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6386, 6388.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6676.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9701.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προοπτική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9831.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή τυφλού κόµβου στην περιοχή Φραντζή Λαµίας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10261.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 “Προστασία των
καταναλωτών”“. τόµ. ΙΔ’, σ. 10671-10673, 10708.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11175.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4075, 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων”. τόµ. Θ’, σ. 6541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8741, 8742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9200, 9238.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 239.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της Βουλευτικής της ασυλίας. τόµ. Γ’, σ. 1891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2417.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2742.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4171.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6243.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4506, 4507, 4510.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6368, 6369.

Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τους αέριους ρύπους
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ’, σ. 6765.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου Δηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11076, 11111.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 289, 290.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2441, 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2715, 2716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
της Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3378.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3522-3524, 3537, 3538, 3543,
3544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των
καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων από τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 4391, 4392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5724-5726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6924.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7816, 7829, 7830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”
(ΦΕΚ 331Α’) και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7864, 7865.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10014.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11182, 11183, 11184, 11302, 11304, 11305.
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1146, 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6296, 6298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9657.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6805.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1653, 2082, 2083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6325.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7764.
ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µυστικές

πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των
µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)”. τόµ. Α’, σ. 335, 336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
κληρονοµικών δικαιωµάτων σε ελληνικές περιουσίες στην
Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3730, 3731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκθεση
της Επιτροπής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τις µυστικές πτήσεις της C.I.A. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4255,
4256, 4257.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 298.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1205, 1216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
µε το αναγκαίο προσωπικό των δικαστηρίων της Ζακύνθου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1300, 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1674, 1675, 2086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκου του δήµου Αρκαδίων
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702, 1703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2457, 2458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2815, 2816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3262,
3274.
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Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858, 4859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα Δικαστήρια της
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5669, 5670.
Oµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
των σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6365, 6366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8727, 8728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8855.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά του κόστους εφαρµογής της Κ.Α.Π. στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη διόρθωση των λαθών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράδοση και λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του
αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10307, 10308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11176, 11177, 11189.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 294, 295.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 412-414.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα,
Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη,
Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη.
τόµ. Α’, σ. 488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 816.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1188, 1189.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1211, 1212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1448.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1620, 1673, 1852, 2080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2176, 2177, 2178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2714, 2715.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3159.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3387, 3388, 3389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3439, 3440.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3534, 3535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3959.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4146-4148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το “Αττικό Νοσοκοµείο”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4409, 4410.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4873.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5690, 5691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5723, 5724.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6183,
6184, τόµ. Θ’, σ. 6698, τόµ. ΙΕ’ σ. 153.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6314.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρ-
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χές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6409.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6495, 6496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων”. τόµ. Θ’, σ. 6549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6595, 6596, 6638, 6639.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6688, 6696, 6698.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6698.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6874, 6875, 6872, 6873, 6874.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8082, 8083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8909, 8953.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8909,
8953.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9209, 9226, 9243.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9481.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9708, 9713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9761, 9762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10064.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα “Οµόλογα”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10100.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10121, 10122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων

και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10517, 10518, τόµ. ΙΔ’, σ. 10549,
10561, 10562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 111, 120,
121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 150-152, 153.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη “ΛΑΡΚΟ”. τόµ.
ΙΕ’, σ. 422.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1471.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2745, 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10230, 10231,
10232.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
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“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10197, 10198.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
42.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 96, 98.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 153,
154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 481.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 486, 487.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα,
Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη,
Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη.
τόµ. Α’, σ. 486, 487, 493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 886, 888, 889.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: “Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Β’, σ. 886, 888, 889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1274, 1275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1434, 1435, 1493.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2908.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3561, 3562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3637.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4060-4062, 4173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θε-

µάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4489, 4496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8470.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8497, 8498, 8510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία “ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και κύρωση του Οργανισµού του”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8640.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9837.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9837, 9856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11058, 11059.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 273, 274,
302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 467.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1252, 1253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2405, 2406, 2603.
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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2894, 2895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3986.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4174.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4895, 4896, 4952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6341.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6388, 6389, 6416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6909, 6910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7889-7891, 7945, 8014.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9233, 9234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 “Προστασία
των καταναλωτών”“. τόµ. ΙΔ’, σ. 10669-10671, 10705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11045, 11108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 585, 586, 587, 638, 639.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
61, 62.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το φυσικό αέριο στην περιοχή της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2406, 2407, 2408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2914-2916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3807, 3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3980.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4195.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5682, 5683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6108.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6257.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
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την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6930, 6931,
6932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 459.
Συλλυπητήρια αναφορά στην οµιλία του για τα δύο εργατικά ατυχήµατα στο Πέραµα, εκφράζοντας τη θλίψη και την
συµπαράσταση του Κόµµατός του. τόµ. ΙΕ’, σ. 459.
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6319, 6320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6604, 6605.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 154,
155.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 253.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2866, 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από

Έλληνες οµογενείς”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6306, 6307.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8499.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10166, 10167, 10168, 10205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10404, 10405.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11030.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη “ΛΑΡΚΟ”. τόµ.
ΙΕ’, σ. 415.
ΒΛΑΧΟΣ 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2902.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4110, 4111.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4900, 4901.
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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3172, 3209-3211, 3225,
3233-3237, 3238, 3239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3272,
3275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό ανάδειξης Συµβούλου για το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3459, 3460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ.
3460, 3461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φυγάδευση και πώληση των θησαυρών της τέως βασιλικής περιουσίας στο Λονδίνο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4012, 4013.

132
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία: “ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και κύρωση του Οργανισµού του”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8625, 8632, 8635, 8636, 8641,
8642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8832, 8856-8859, 8863, 8879, 8880, 8881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
“ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ”. τόµ. ΙΕ’, σ. 508, 513, 514, 516, 517, 520, 523,
524, 525.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2984, 2985
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3562, 3563.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107, 4108.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4765, τόµ. Ζ’, 4815-4817.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8898, 8954.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 731,
751.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1150.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”.
τόµ. Γ’, σ. 1707-1709, 1740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, α-

πλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3020.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4106.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6174, 6178, 6187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των περιοχών
των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11096.
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΡΟΖΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
τόµ. Ε’, σ. 3552.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6266.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6681.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8851.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9502,
9513.
Γ
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη”.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8396, 8397.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 1072, 10173.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη δια-
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σφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των εκτός του Κρατικού
Προϋπολογισµού φορέων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
44.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 90, 117, 118.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 450,
451.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1132, 1133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1243, 1277.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1613, 1841, 1881, 1882.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”.
τόµ. Γ’, σ. 1731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2380, 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2701, 2702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3204, 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3427, 3473, 3482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3635, 3636, 3686,
3687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-

πικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)” σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και
108 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής”. τόµ. Ε’,
σ. 3749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο νόµιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4400, 4406,
4413, 4414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4025.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4111-4113.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4324, 4346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4487, 4488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5841, 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6105.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6138, 6139,
6145, 6154.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6145,
τόµ. ΙΓ’, σ. 10221, 10222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6250, 6258.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6775, 6776, 6800.

134
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6910, 6911,
6912.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7901, 8000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία “ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και κύρωση του Οργανισµού του”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8845, 8846, 8875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9194, 9195, 9235, 9236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9628, 9629, 9661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9752, 9789, 9790, 9802,
9806.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9861, 9862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9989,
10012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων
αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλ-

λες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10221, 10222,
10224, 10225, 10246, 10249, 10250, 10274, 10275,
10296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό στο Νοσοκοµείο “Μεταξά” µε τη διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10367,
10368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10507, 10508, τόµ. ΙΔ’, σ. 10552.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10583, 10584, 10595, 10596.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10645, 01646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 “Προστασία
των καταναλωτών”“. τόµ. ΙΔ’, σ. 10682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα λόγω του
καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10830.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε την προστασία του
πρώην κτήµατος Καρρά, που βρίσκεται στα όρια των δήµων
Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και Αλίµου από διεκδικήσεις
των κληρονόµων Νάστου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10904, 10905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11033, 11112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 772, 773.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 404.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2620.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8500, 8501, 8511.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
36, 55, 56.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 36,
τόµ. Β’, σ. 1228, 1229, τόµ. Θ’, σ. 6810, 6811, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 976.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 228, 256.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1113, 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1268, 1269, 1270, 1281.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2112, 2113,
2122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών
και της βιβλιοθήκης του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βασιλακίου του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. τόµ. Γ’, σ. 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2393, 2395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3771, 3772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Λαµπείας Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6377, 6378.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογι-

κές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6721, 6769, 6793,
6810, 6811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο
Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7903, 7904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8081, 8087, 8088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9990,
9991, 9992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 153.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη “ΛΑΡΚΟ”. τόµ.
ΙΕ’, σ. 416, 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976, 978-981, 996, 1004, 1005,
1019.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1312-1314.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2667-2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9630.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10285.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Α’, σ. 138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεργία
και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του τουρισµού
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 139, 140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση
των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 140,
141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796, 797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1198,
1199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1630, 1650, 1651, 1866, 1879,
1880, 1881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των “ΕΛ.ΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ”, τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753,
1754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις αναπήρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µόνιµων δοµών για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2161, 2162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2162, 2163.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2169, 2170, 2171, 2172,
2174, 2175, 2181, 2182, 2184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία “ΚΕΡΑΝΗΣ” κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2614, 2615, 2616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στη ΛΑΡΚΟ, την ένταξη όλων των εργαζοµένων στο µόνιµο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3288, 3289,
3290.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων”. τόµ. Ε’, σ.
3338, 3339, 3343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3363, 3382, 3384.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε ρύθµιση θεµάτων της
Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε. Θεσσαλονίκης στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και
διάθεση αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµο-

γή της εργατικής νοµοθεσίας στην εταιρεία “ΑΓΕΤ Ηρακλής
III” πρώην τσιµέντα Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3466, 3467,
3469.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας ξύλου «Βαλκάν-Εξπόρτ” κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4016,
4017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4254, 4255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των αγροτικών συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4393, 4394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
λειτουργίας των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4432, 4434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. Η’, σ.
6133, 6134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
εργατικών κατοικιών στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6170,
6171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6177, 6178, 6179, 6180, 6182, 6183,
6188, 6189, 6191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6561, 6577, 6589, 6590, 6591, 6592, 6594, 6595, 6597,
6599, 6600, 6604, 6605, 6621, 6650, 6651, 6652, 6657,
6658, 6660, 6661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της “ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ” κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6614, 6615,
6616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
του επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαµηλοσυνταξιούχους µετά τη χορήγηση της αύξησης του 4% για το έτος 2007 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6858, 6859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της απασχόλησης στον τοµέα της µεταποίησης για τους
ανέργους εποχικούς εργάτες των Ν. Πέλλας και Ηµαθίας.
τόµ. Θ’, σ. 6860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7744, 7745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του ξενοδοχείου “ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ”, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7935, 7938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7940, 7941, 7942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE” της ελληνικής νοµοθεσίας
στο εργοστάσιο της “ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III” στη Χαλκίδα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8068, 8069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου της “ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ” στη
Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8456, 8457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της “ΒΙΑΜΥΛ” στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8458,
8459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
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λειτουργίας της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ”, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8494, 8495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο “CORCYRA
BEACH” κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891, 8892, 8893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893, 8894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία “ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.”, τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9024, 9025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ελλείµµατα στο Ταµείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9025, 9026, 9027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9259, 9260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων από
τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463, 9464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10083, 10260, 10261, τόµ. ΙΔ’, σ. 10786.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10109, 10110, 10115, 10117, 10118, 10125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξέλιξη
των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10353,
10354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10558, 10559, 10560, 10561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων”.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10802-10805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος, τη
λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΕ’,
σ. 541, 542.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 230, 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1232-1234, 1265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3035.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 128, 129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες

διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 888, 895, 896, 897, 902, 904.
Οµιλία της επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: “Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Β’, σ. 888.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για την ψυχική υγεία στα σχολεία, τη
στελέχωση µε ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1298, 1299.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Β’, σ. 1518-1520.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2905-2908.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόσυρση του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3803, 3804.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4044,
τόµ. Η’, σ. 6227, τόµ. Θ’, σ. 6672.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4227, 4228.
Οµιλία της σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. και µε τις καθαρίστριες των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361, 4363.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6229, 6230, 6248, 6250, 6251,
6294, 6338, 6363, 6422, 6423, 6427, 6430.
Οµιλία της περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ.
6241.
Οµιλία της για την αποχώρηση των Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. από το σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6407.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βιβλίο της
Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6616, 6617.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6672.
ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτη-
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σίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3267,
3275.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6270.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου. τόµ. Α’, σ. 145, 147.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη συµφωνία του ιδιωτικού θεραπευτηρίου “Υγεία”
µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 799, 800, 801, 802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη αντιγριπικών εµβολίων. τόµ. Α’, σ. 802,
803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837, 838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο “Αγία Σοφία” από διαρροές τοξικών αερίων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1129, 1130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζόµενων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385, 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων
“Αγία Σοφία”. τόµ. Β’, σ. 1540.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1548, 1549, 1550, 1556, 1557, 1558,
1559.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1750, 1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3442, 3450, 3483, 3484, 3491, 3493, 3494, 3501, 3505,
3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3606.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση των υπηρεσιών σίτισης του Νοσοκοµείου “Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. τόµ. Ε’, σ. 3601, 3602.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3602, 3603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανάγκες
κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3732, 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µαταίωσης θεραπευτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3797, 3798.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
χορήγηση των εµβολίων από το κράτος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3798, 3799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων “Αµαλία Φλέµιγκ” κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την αναβάθµιση της
παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν. Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916, 3917.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της Ψυχικής Υγείας. τόµ. Ε’, σ. 3918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό, σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013, 4014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4014, 4015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
της θέσης του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου “Ευαγγελισµός” κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4046, 4047.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις
στο Νοσοκοµείο Παίδων “Αγία Σοφία” κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4047, 4048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Δροµοκαΐτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396, 4397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το “Αττικό Νοσοκοµείο”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4404, 4405, 4406, 4415, 4416, 4418.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο “Πανάνειο”
Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860, 4861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5678, 5679.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5686, 5687, 5689, 5694, 5696, 5697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση υποδιοικητή στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των καθαριστριών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6124, 6125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Λαµπείας Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό του τοµέα Ψυχικής Υγείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378, 6379.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη του κόστους εξέτασης φαρµακογονιδιωµατικής ανάλυσης από τα
ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Θ’, σ. 6510.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων.
τόµ. Θ’, σ. 6511, 6512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο “ΑΓΙΑ ΟΛ-
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ΓΑ” στη Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6861, 6862.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6879, 6880, 6881, 6882, 6883,
6884.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894, 6895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις γιατρών από το Νοσοκοµείο Πύργου στο Νοσοκοµείο
Καλαµάτας. τόµ. Ι’, σ. 7748.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7777, 7778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8067, 8068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τροποποιήσεις στην υποβολή αίτησης για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των εφηµεριών στα Νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8071, 8072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8461, 8462.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση αφαλισµένου του δηµοσίου από δικαστική απόφαση κατά
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8769, 8770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8894,
8895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό
και βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9468, 9469.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9475, 9476, 9477, 9478, 9481, 9485, 9486.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια σύγχρονου εξοπλισµού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9719, 9720.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9720, 9721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9745, 9754, 9769, 9773,
9774, 9775, 9780, 9802, 9803, 9804, 9807, 9808, 9809,
9811, 9812, 9813, 9818.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9774,
9775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050, 10051.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.

ΙΓ’, σ. 10057, 10058, 10059, 10068, 10069, 10070,
10071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία
µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10262, 10263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό στο Νοσοκοµείο “Μεταξά” µε τη διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύµατος, τη λήψη µέτρων ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό του Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10312.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
κράτος δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 10378, 10379.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379, 10380.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εθνική πολιτική για
τα ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10661, 10662, 10663.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663,
10664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787,
10788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10790, 10791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική
διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11169, 11170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 125, 126,
128, 129, 130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650, 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ.
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 651, 652.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Ι’, σ. 7891.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν.
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 915-917,
1148-1150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1485, 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1656, 1657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2673-2676.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3149, 3162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας στην εταιρεία “ΑΓΕΤ Ηρακλής
III” πρώην τσιµέντα Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3944, 3945, 3946, 3965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3974, 3975, 3976, 3993,
3994.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4766, 4767, τόµ. Ζ’, σ. 4899, 4932-4934.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για
το πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας. τόµ. Η’, σ. 5736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
κατοικιών στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6722, 6723, 6724,
6767, 6770, 6771, 6794, 6795, 6796, 6812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη”.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9847-9849, 9862, 9863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10222,
τόµ. ΙΕ’, σ. 152, 153, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10222, 1022610228, 10247, 10248, 10249, 10250, 10275-10277,
10281, 10295, 10296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων”.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 137, 139, 152, 153,
175, 176, 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 981-983, 984, 997, 1006, 1007,
1008, 1017.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2883.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5681, 5693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6320.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6926, 6927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8849.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 774.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
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και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3269.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3584.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4202-4204.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4782, τόµ. Ζ’, σ. 4811-4813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8425, 8445, 8447, 8465, 8474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11073.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 840, 841, 856.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1544, 1545.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3499, 3500.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το “Αττικό Νοσοκοµείο”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4402, 4403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6362, 6363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6487, 6488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6867, 6878.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7771, 7772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του
Ε.Σ.Υ. στη Λακωνία κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 115, 116,
124, 129.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3218, 3240.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8142.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2936, 2937.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4076, 4077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4509, 4510.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
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6603, 6604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”
(ΦΕΚ 331Α’) και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7904, 7905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1012.

Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2676-2679.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4752, τόµ. Ζ’, σ. 4874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11059.

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1846, 1848, 2078, 2079.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2164, 2165, 2179, 2180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2932, 2933.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4090, 4091.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6172, 6173, 6185, 6186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7927, 7928, 8012.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10108.
Οµιλία της στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10633, 10634.

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 444.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1111, 1112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2110-2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2396, 2397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’,

ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3027, 3028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3994.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
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σ. 10028.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10647.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6349.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοϊα. τόµ. Α’, σ. 806, 821, 824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2824.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3295, 3308, 3309.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6139, 6140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων”. τόµ. Θ’, σ. 6537, 6549.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7753, 7754, 7755,
7775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8745, 8746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9187, 9188, 9189, 9215, 9216, 9217, 9244,
9245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10289.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 252, 253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 894.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2421.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2986.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4214, 4215, 4216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6315, 6316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8432.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10319-10321, 10326, 10334, 10335.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10326,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 733.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 481.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 732,
733-735, 752, 753, 756.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
45, 48, 49.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 242, 246.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004”. τόµ. Β’, σ. 1114, 1116,
1117, 1143, 1146, 1153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου,
την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172,
1173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1267.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1728, 1729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2110, 2113,
2117, 2121, 2122.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποτροπής του υπερδανεισµού των ασθενέστερων οικονοµικά
τάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2190, 2191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2446.

144
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω
δανείων από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2723-2725,
2728, 2931, 2975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322,
3323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
από τις Τράπεζες χαµηλού επιτοκίου στους µικροκαταθέτες
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3731, 3732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από το ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4044, 4045.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4115.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4273, 4274.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το ύψος της προµήθειας των Τραπεζών στα εµβάσµατα Εξωτερικού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Ποικίλου ‘Ορους κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας
SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6676, 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6718, 6746.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σαφέστατη αποτύπωση της κατάστασης για τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) στον Προϋπολογισµό του 2007.
τόµ. Θ’, σ. 6764, 6765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7924, 7994, 8003, 8004,
8006.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.)
και τη ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9985,
9986, 9992, 10001, 10009, 10014, 10015, 10018.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα “Οµόλογα”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10098, 10102, 10103.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10645.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη “ΛΑΡΚΟ”. τόµ.
ΙΕ’, σ. 417-420, 426, 427, 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 448,
464, 467, 474, 475, 485, 486, 489, 491..
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση της κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή
της λίµνης Βιστονίδας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 653, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1015, 1021.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 233.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 819, 820.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 917-919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1240-1242, 1273, 1274, 1281, 1282.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1311.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1712-1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2663, 2664,
2665, 2666, 2667.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6100, 6101, 6115.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6392, 6393.

145
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων”. τόµ. Θ’, σ. 6538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6724, 6725, 6772,
6773, 6797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κρουαζιέρας για λογαριασµό της Εκκλησίας της Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 8037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ”, τις απολύσεις των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9192, 9193, 9219, 9220, 9227.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9979,
9980, 10009, 10010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που εργάζονται στον ιππόδροµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10228-10230,
10277, 10278, 10279, 10280, 10281, 10284.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών.” τόµ. ΙΕ’, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 143.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων, σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 456,
457, 484, 485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
νέου πακέτου µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε
ιδιώτες κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 506.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Ανα-

µόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 619, 620, 621, 640.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3038.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11177, 11188.
Ε
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9256, 9257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών
και ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα”. τόµ. ΙΔ’, σ.
10537, 10538.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”.τόµ. Α’, σ. 461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2688-2690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής
Φ.Π.Α. για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3652.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
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του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5840.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6413.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8700,
8713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9494, 9495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη νερού για άρδευση στο Ν. Λαρίσης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 543.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
53.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 237.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1107-1109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2652-2656.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4077.
Ζ
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές

του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4156.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1186-1188, 1190, 1191, 1192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2445, 2446.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2623, 2642.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2734.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”.τόµ. Α’, σ. 495,
496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1443, 1444, 1467, 1468,
1469.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1468,
1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2148, 2149.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2639, 2640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3682.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4099, 4100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4314-4316, 4381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6147, 6148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
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διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8442, 8443, 8444, 8445.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10410, 10411.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10641-10643.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10852.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 631-632, 633.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944”. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
673, 674, 675.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 695, 696.
Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2847, 2848.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4192.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4922, 4950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων”. τόµ. Θ’, σ. 6532-6534, 6549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 “Προστασία
των καταναλωτών”“. τόµ. ΙΔ’, σ. 10683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11113.
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκοµωσία της ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) σε αντικατάσταση του κ. Α. Φούρα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 2980.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3948.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4483, 4484.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4841, 4842, 4913, 4914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6310-6312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία “ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και κύρωση του Οργανισµού του”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8634, 8635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΒ’, σ. 9621, 9622, 9646, 9648, 9666.
Κ
ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 484.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1202, 1203, 1214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1278, 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3440, 3501, 3509.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: “Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των εκτός του Κρατικού
Προϋπολογισµού φορέων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
33, 34, 35.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 33, 34,
35, τόµ. Β’, σ. 1288, τόµ. ΣΤ’, σ. 4057, 4058, τόµ. Η’, σ.
6227, τόµ. Θ’, σ. 6669, 6071, 6672, 6673, 6696, 6697,
6698, 6914, 6915, τόµ. ΙΓ’, σ. 10236, 10326, τόµ. ΙΔ’, σ.
10589, 10590.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 152,
153, 176, 177.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 176, 488, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4057, 4058, τόµ. Θ’, σ. 6670, 6671, 6672, 6673,
τόµ. Ι’, σ. 7788, 7789, τόµ. ΙΑ’, σ. 8509, 8510, τόµ. ΙΔ’, σ.
11168, 11169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”. τόµ. Α’, σ. 294, 295.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα,
Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη,
Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη.
τόµ. Α’, σ. 488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 858, 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 891, 896, 898, 899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1237, 1238, 1288, 1290.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1319-1321, 1322, 1323, 1324, 1325.
Οµιλία του σε τρείς συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των
συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1444, 1465, 1467, 1469,
1470.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1820,
1821, 1822, 1823.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Γ’, σ.
1816, 1817, 1818, τόµ. ΙΔ’, σ. 10562, 11161, 11162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1848, 1849, 1850, 1851, 1880,
1881, 1882.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Γ’, σ. 2374, 2375, 2376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3054, 3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3382, 3383, 3384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3484, 3491, 3492, 3493, 3494.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διατάξη µε θέµα: Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3580,
3581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3644, 3645, 3647,
3648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)”. τόµ.
Ε’, σ. 3754, 3755.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη στην πρόταση
δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4057, 4058, 4225, 4226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Ποικίλου ‘Ορους κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4375, 4376.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το “Αττικό Νοσοκοµείο”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
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συναφών θεµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4501, 4502.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6150, 6151,
6152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6291, 6292.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών”. τόµ. Η’, σ. 6408, 6412, 6416, 6417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6645, 6646, 6647, 6648.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6690, 6694, 6695, 6696,
6697, 6698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6796, 6798, 6799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6914, 6915.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7776, 7777.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.Θ.Ε.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7995, 7996, 7997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8475, 8476, 8478, 8479.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8508, 8509, 8510, 8511, 8513,
8514.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8707,
8709, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9805, 9810.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10063, 10064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10236, 10237,

10288.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10324, 10325, 10326, 10331, 10337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10562, 10563.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10584, 10589, 10590, 10591.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10644, 10645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων”.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10810, 10811.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11113, 11114,
11115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για την αντιµετώπιση
της οικολογικής καταστροφής µετά τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για
την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11168, 11169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 107, 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
“ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ”. τόµ. ΙΕ’, σ. 520, 523, 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 634, 635, 636.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944”. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
675, 676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 992, 993, 994.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης παιδικών σταθµών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 “Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7856.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10171.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10171.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Πτωχευτικός Κώδικας”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10745.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2788-2790.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης νερού στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4394, 4395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχεδιασµού για την ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων
από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 6086,
6087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την
πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691,
9692.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3964.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης

της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4488, 4514.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1010.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
27, 29, 63.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1155, 1156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1242, 1243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2747.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4205.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΕ’, σ. 133, 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 985.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
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διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2427, 2598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2681-2683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3206.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3586.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4094.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6260.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11025, 11104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 740.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού Ασωπού
Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 142, 144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1483, 1484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Βόλου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1484, 1485, 1488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από τα απόβλητα
του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1488,
1489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1704, 1705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών ρύπων στο λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752, 1753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την
περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2108.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των ρακοσυλλεκτών Αθήνας και Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488, 2489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην
περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3463, 3464.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600, 3601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος ανέγερσης νέου κτηρίου για το 10ο Λύκειο Περιστερίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3840.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3915, 3916.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4365, 4366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία
του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος “Σταύρος Νιάρχος” για
την κατασκευή κτηριακού συγκροτήµατος που θα στεγάσει
την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη στο
χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4428,
4431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαρροές
πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της “ΠΕΤΡΟΛΑ””ΕΛ.ΠΕ.” στις εγκαταστάσεις της “ΠΥΡ.ΚΑΛ” στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4803.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο Μελετάνι
Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5740, 5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση ιχθυοτροφικής µονάδας στη νήσο Σχίζα Μεθώνης,
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6132,
6133.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
πηγών του Αλµυρού στο Ν.Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ. 6200,
6201.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους αέριους ρύπους
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ’, σ. 6765, 6766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του “SEA
DIAMOND” κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9261, 9262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9494, 9495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την
ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9905,
9906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του Τατοΐου,
την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10030, 10031.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του κεντρικού αποδέκτη των οµβρίων των περιοχών
των δήµων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καµατερού και Άνω Λιοσίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10033, 10034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς
αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10036, 10037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα ρύπανσης από στερεά σωµατίδια στη Λάρισα κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10357, 10358.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 1036410367, 10371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα λόγω του
καύσωνα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10829, 10830.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μουσικό Σχολείο
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1301, 1302.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν.Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1418, 1419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη από τους σεισµούς το σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκου του δήµου Αρκαδίων
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1702, 1703, 1704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1754, 1755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158, 2159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών
και της βιβλιοθήκης του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βασιλακίου του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. τόµ. Γ’, σ. 2159, 2160,
2161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3830, 3831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6168, 6169, 6170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6452, 6457-6459, 6462,
6464, 6465, 6466, 6467, 6468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6618, 6619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6706, 6707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των ωροµισθίων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτιρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8731, 8732.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9056, 9058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 1031,
10314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10045, 10046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου που προκλήθηκαν από τους σεισµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10047, 10048.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση σχολείου
δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού γυµνασίου και λυκείου
στη Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10665, 10666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10832, 10833.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3008, 3009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8910, 8911, 8945.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8910,
8911.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των
µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)”. τόµ. Α’, σ. 334, 336.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των εργαζοµένων στις περιφέρειες
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1174.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζόµενων του Ε.Κ.Α.Β., την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2857.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3150, 3155, 3156, 3163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 32633265.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάτάξη για σύσταση Ε-
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ξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3557-3559.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
χορήγηση των εµβολίων από το κράτος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3798, 3799.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός τους. τόµ. ΣΤ’, σ. 4071, 4072, 4073.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Έκθεση
της Επιτροπής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τις µυστικές πτήσεις της CIA κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4256, 4257.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4747-4749, τόµ. Ζ’, σ. 4829.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος “Βοήθεια στο Σπίτι” κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση της Συµφωνίας για τα προνόµια και τις ασυλίες του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου”. τόµ. Η’, σ. 5761.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5814, 5818-5820, 5851, 5852.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ενοποίηση και διαµόρφωση σε πάρκο πρασίνου και αναψυχής του χώρου γύρω από τη Βίλα Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6129, 6130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6288.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6762, 6763.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη φαρµακοβιοµηχανία
“ABBOTT LABORATORIES”, τη συλλογή στοιχείων για
τους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8490, 8491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο
χωρών”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
“Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σλοβακίας σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο
χωρών”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8901-8904.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11019, 11020,
11021, 11056, 11057, 11102, 11103.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 83, 84.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3205.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6313, 6314.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10187.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
“ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ”. τόµ. ΙΕ’, σ. 509, 519, 525.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2929, 2930.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085,
6086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6932.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 “Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ι’, σ. 7773.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 761-765, 776, 780.
Οµιλία του σε τρείς συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των συµβασιούχων. τόµ. Β’,
σ. 1352, 1355.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Β’, σ. 1505-1508, 1520-1522, 1526.
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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3066-3071.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4237, 4238, 4239, 4240.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4738-4741.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6821-6824, 6842,
6845, 6847.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8653-8656, 8674, 8678, 8682, 8683.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διάταξης συζήτηση µε θέµα: “Οικονοµία της
Οικογένειας”. τόµ. ΙΔ’, σ. 10869-10872, 10886, 10888,
10889, 10895.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ.
3431, 3503, 3504, 3508.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3555-3557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3675.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4951-4953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9204, 9205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10238, 10239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:

“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις”. τόµ. ΙΕ’, σ. 482.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3364, 3403.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5319, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Ιονία Οδός” από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ ΑΘήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ. 6937.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 893.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 910-913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”.
τόµ. Β’, σ. 1244.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Δ’, σ. 2449-2451.
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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6094-6096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9989.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1669, 1857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4323, 4376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”. τόµ. Θ’, σ.
6600, 6601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 987, 1014, 1020.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2787, 2788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6316, 6317.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1647.
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 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4317.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: “Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας”.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 775.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία “ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” και κύρωση του Οργανισµού του”. τόµ. ΙΑ’, σ. 8632, 8633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8839, 8862, 8871, 8872, 8875.
ΚΑΡΥΔΗ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Πολιτιστική Χορηγία”. τόµ. Ε’, σ. 3185, 3223, 3241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις”. τόµ. Ε’, σ. 3269.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4768.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Α’, σ. 492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2713, 2714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: “Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέ-
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σιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις”. τόµ. ΣΤ’, σ. 3996.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11116, 11117.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 2955.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανίσεων, απαγωγών και δολοφονιών
αποδήµων Ελλήνων από το δικτατορικό καθεστώς της Αργεντινής και της Χιλής στη δεκαετία του ‘70 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3254, 3255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8907, 8908, 8909, 8910, 8952, 8955,
8956, 8957.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8907,
8908, 8909, 8910, 8946, 8952, 8955.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
47, 48, 49, 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 115, 116.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 174,
175.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης”. τόµ. Α’, σ. 245, 247,
248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ. 456,
458, 494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 897.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οι-

κονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1116, 1117,
1145, 1146.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτους 2005.
β) Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ.
Β’, σ. 1318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις”. τόµ. Β’, σ. 1442, 1444, 1462, 1463,
1468, 1469.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1468,
1469, τόµ. ΣΤ’, σ. 4166, 4167, 4168, τόµ. ΙΑ’, σ. 8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: “Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας”. τόµ. Γ’, σ. 1619, 1621, 1658, 1671, 1673.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση”. τόµ. Γ’,
σ. 1712, 1732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3000, 3001.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: Υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3570,
3571, 3581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. τόµ. Ε’, σ. 3649, 3650, 3680,
3681, 3682, 3684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4029, 4031, 4032.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4030,
4031, 4058, 4059, 4060, 4302, τόµ. ΙΓ’, σ. 10171, 10172,
10326, τόµ. ΙΔ’, 11032, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 739, 740, 992.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4057, 4058, 4059, 4060,
4068, 4078, 4079, 4084, 4126, 4146, 4222-4224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων”.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4302, 4313-4316, 4380, 4381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
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συναφών θεµάτων”. τόµ. ΣΤ’, σ. 4496, 4507, 4508, 4509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. τόµ.
Η’, σ. 5830, 5860, 5861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6361.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 6361.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7948,
7949, 7950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη”.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: “Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου”. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8434, 8440, 8441, 8444, 8446, 8473, 8481.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8505, 8506, 8514, 8515, 8516.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8707,
8708, 8714, 8715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: “Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών”. τόµ. ΙΒ’, σ. 8906,
8907, 8908, 8909, 8910, 8951, 8952.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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”. τόµ. ΙΓ’, σ. 9851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
“Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΓ’, σ. 10171, 10172, 10179, 10180,
10193,10194.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10326, 10327, 10338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10408, 10410, 10431.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10850, 10851, 10858, 10859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΔ’, σ. 11032, 11038,
11122, 11123.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10623, 10640, 10641, 10642, 11207.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
“Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 735,
736, 739, 740, 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις”. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 992, 993, 994, 1008, 1016, 1021.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3044, 3045.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6383.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4878.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις”. τόµ. Α’, σ.
61.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007”. τόµ. Δ’, σ. 3026, 3027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: “Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 “Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις”. τόµ. Η’,
σ. 6096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση ιχθυοτροφικής µονάδας στη νήσο Σχίζα Μεθώνης,
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων”. τόµ. Η’, σ. 6367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος-Πύλος
του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: “Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη” και άλλες διατάξεις”. τόµ. ΙΑ’, σ.
8143, 8144.
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Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων, σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 439.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3524, 3538, 3544, 3545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό, σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4013.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6598, 6599, 6600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6929, 6930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9632, 9633.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9698, 9710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10198, 10199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11068.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
193.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία µονάδας υποκατάστασης στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 837, 838.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης
των υποτροφιών από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
τόµ. Β’, σ. 867.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1209, 1211, 1219, 1220.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1228,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1390.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή-προσθήκη τριών αιθουσών στο Γυµνάσιο Γέργερης Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1444.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποκατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). τόµ. Γ’, σ. 1566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο
από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ.
1830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της ενιαίας ενίσχυσης
στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µόνιµων δοµών για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2161.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2967, 2968.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης και τη διανοµή του Εθνικού Αποθέµατος των δικαιωµάτων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3320.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3330.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό για τα
φράγµατα του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3354.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3983, 4000.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4080, 4081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4254.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435-4437, 4447, 4481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και Ξενώνα για Άτοµα µε
Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ.
Η’, σ. 6199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6278.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6414.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6450.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ. 6893.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο καταβολής
των κοινοτικών Επιδοτήσεων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9073, 9075,
9060-9062, 9067, 9072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των περιφερειακών ιατρείων µε το απαραίτητο νοσηλευτικό
και βοηθητικό προσωπικό. τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9631, 9632.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υγείας στη Βόρεια Πεδιάδα του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9721.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξέλιξη
των Κοινωνικών Προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 512, 522.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2970-2972.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4198, 4199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027.
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4149.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4828, 4914, 4915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8472.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 750,
751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής
χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για
τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 803, 804, 805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
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ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 806, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
819, 820, 821, 822, 823, 824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π.
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1698, 1699, 1700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων των λιµανιών του
Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1700, 1701, 1702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης της Κέρκυρας σε
µαρίνα, για πολυτελή σκάφη. τόµ. Γ’, σ. 2104, 2105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3002-3004.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3299, 3301, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των ελλειµµάτων του Ν.Α.Τ., από τον κρατικό προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4252, 4253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6441, 6443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
της νοµοθεσίας και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
τόµ. Θ’, σ. 6476, 6477, 6480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των
πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7746, 7747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8743-8745, 8746, 8749,
8757, 8759, 8760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του κόλπου της Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8753, 8734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9189, 9191, 9195, 9198, 9199, 9201, 9205,
9206-9208, 9209, 9216, 9218, 9219, 9220, 9231, 9232,
9234, 9239, 9240, 9241, 9242, 9247.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA
DIAMOND». τόµ. ΙΒ’, σ. 9264, 9265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών
χώρων στο δήµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835, 9836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη
συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου και της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10789.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3962, 3963, τόµ. ΣΤ’, σ. 3992,
4000.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10188, 10189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11060.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές
µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την
προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας για την Καταπολέµηση
του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και
Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων και των Πινάκων αυτής». τόµ. Ε’, σ. 3932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6904, 6905,
6906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8694.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10287.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2875, 2876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6309.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µυστικές
πτήσεις της C.I.A. για τη µεταφορά υπόπτων για τροµοκρατία κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 189.
Οµιλία του επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6254, 6339.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8048, 8055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση των παραλιών από τις διάφορες εγκαταστάσεις, την
ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, διά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την οριογράφηση των δασών
και των δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη του Εθνικού
Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10309.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών.» τόµ. ΙΕ’, σ. 83.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3216.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4102.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4847, 4920.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10200, 10201.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α’, σ. 188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση της παραγωγής των οινοστάφυλων κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
192, 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 290, 291,
293, 305, 306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 407-410, 416, 417, 420, 423, 425,
427, 428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα µετατροπής των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1126, 1127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές
µεταλλαγµένου ρυζιού από τις Η.Π.Α. και την Κίνα, την
προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1127, 1128.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226, 1227.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας. τόµ. Β’, σ. 1227, 1228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1303, 1304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των
Ν. Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1304, 1305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο
Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1538, 1539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους αγρότες του Ν. Ζακύνθου κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1756, 1757, 1758.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 17651768, 1775, 1783, 1784, 1785, 1786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Ηρακλείου για τις ζηµιές που υπέστη το φυτικό τους κεφάλαιο
από την κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 2004. τόµ. Γ’, σ.
1830, 1831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
της Ενιαίας Ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες κ.λπ.
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τόµ. Ε’, σ. 3255, 3256, 3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης και τη διανοµή του Εθνικού Αποθέµατος των δικαιωµάτων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3320, 3321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της µικροκαρπίας των µήλων στην περιοχή της Ζαγοράς Πηλίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3321, 3322.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
µε την ονοµασία «Κρήτη». τόµ. Ε’, σ. 3352, 3353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
που πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς που θα επιλέξουν την ολοκληρωµένη διαχείριση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3461,
3462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης
στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας.
τόµ. Ε’, σ. 3517, 3518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος µείωσης της νιτρορύπανσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518, 3519.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3540, 3541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Ζ’,
σ. 4800, 4801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4800, 4801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την
εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υπολογισµό του έτους 2006 για τα δικαιώµατα του καθεστώτος της
ενιαίας ενίσχυσης των ζαχαροτεύτλων για τους τευτλοκαλλιεργητές του Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5674, 5675,
5676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών
φυτών. τόµ. Η’, σ. 5676, 5677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5718-5722, 5728-5730.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή των χρηµάτων στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, για
το πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου στο Ν. Μαγνησίας. τόµ. Η’, σ. 5736.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5737, 5738.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
των σφαγείων της Ζακύνθου. τόµ. Η’, σ. 5738, 5739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6090, 6091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του κανονισµού για τα καπνά, την καταβολή ολόκληρης της
επιδότησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6092, 6093.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Θ’, σ. 6761, 6762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστε-

ρήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων. τόµ. Ι’, σ. 7750,
7751, 7752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7789, 7790.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7820, 7824, 7830, 7832
7833, 7834, 7836.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7824, 7825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προοπτική παραγωγής τοπικών προϊόντων παραδοσιακής γεωργίας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των παραγωγών ακτινιδίων του Ν. Άρτας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8693, 8694, 8695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση ποσών από τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8730, 8731.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο καταβολής
των κοινοτικών Επιδοτήσεων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8768, 8769.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά του κόστους εφαρµογής της Κ.Α.Π. στους αγρότες για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη διόρθωση των λαθών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9058, 9059.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9066, 9067,
9070, 9073,, 9074, 9075, 9076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης από την καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9682, 9683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του αναδασµού στα αγροκτήµατα Δηµοτικών Διαµερισµάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Ν. Έβρου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10028, 10029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου
Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029, 10030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση
4.400 στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου
Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265, 10266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στις εξαγωγές των ελληνικών επιτραπέζιων σταφυλιών
και ειδικότερα της ποικιλίας «σουλτανίνα». τόµ. ΙΔ’, σ.
10537, 10538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
χρηµάτων για την παραλαβή των αιτήσεων ενεργοποίησης
των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10538, 10539, 10540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που
υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11162, 11163, 11164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την προστασία των κατοίκων της Αττικής από τη
χρήση εντοµοκτόνων για ψεκασµούς σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11171, 11172.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11301, 11302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώ-
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πιση των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης.
τόµ. ΙΕ’, σ. 15, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 16, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 440, 441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη νερού για άρδευση στο Ν. Λαρίσης
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 542, 543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΕ’,
σ. 544, 545.
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Ε’,
σ. 3200.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
41.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 458.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1622, 1623.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2399.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3757.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4774.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6716, 6717, 6767,
6768, 6792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8116, 8118, 8148.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10233.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 139.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6274.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Μουσικό Σχολείο
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1197.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Παίδων
«Αγία Σοφία». τόµ. Β’, σ. 1540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. Γ’, σ. 1796.
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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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3421, 3422, 3441, 3471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανάγκες
κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό νοσοκοµειακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» στη Ν. Ιωνία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6876, 6877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6906, 6930.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7758.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τροποποιήσεις στην υποβολή αίτησης για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8120, 8139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για τα δηµόσια σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10046.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τιµωρία
µαθητών του 6ου Λυκείου Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10313,
10314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10575.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 92, 93.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις».τόµ. Α’, σ. 465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1436, 1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3642.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4259, 4272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4299, 4372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8427, 8445, 8466, 8477, 8480.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9837.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9838, 9862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10401, 10402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10704, 10707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10741-10743, 10748,
10749.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10838, 10855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 622.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 88, 114, 115.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 202, 203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 443,
498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την έλλειψη αντιγριπικών εµβολίων. τόµ. Α’, σ. 802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστε-
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ρήσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου σε περιοχές
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1431-1433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση των χώρων των πρώην λατοµείων στην Αττική κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας και ανάπλασης του Κηφισού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σταθµών µέτρησης των ατµοσφαιρικών ρύπων στο λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2794, 2838,
2839, 2840.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3628-3630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
από τις Τράπεζες χαµηλού επιτοκίου στους µικροκαταθέτες
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3731.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βραδύτητα
στην έκδοση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού
χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4302-4304, 4313, 4336, 4370.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4753-4755, τόµ. Ζ’, σ. 4809-4817, 4885-4887,
4940-4942.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5820, 5852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσ-

νίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». τόµ. Η’, σ. 6202.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6301, 6359.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 6359.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6384.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων.
τόµ. Θ’, σ. 6511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων. τόµ. Θ’, σ.
6711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
του επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαµηλοσυνταξιούχους µετά τη χορήγηση της αύξησης του 4% για το έτος 2007 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών
δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8065, 8066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8430, 8468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του προσωπικού της Δ.Ε.Η., την αύξηση των τιµολογίων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, πεποιθήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9480, 9481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. ΙΒ’, σ. 9575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9694.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν οι επισκέπτες στα παραλιακά
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θέρετρα και τους τουριστικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε περιστατικά αστυνοµικής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10572, 10573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαφθοράς στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10577.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές
του Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά
ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10613, 10614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10676, 10677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11022, 11057,
11103.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
655, 672, 673.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3021, 3022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3363, 3394.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4060.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και Βουλευτές του
Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1010.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2945.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3205.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4143, 4144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8628.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2797.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6308, 6424.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
52, 53.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 459.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1657, 1658.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2671-2673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3401.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6272.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6659, 6660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις. τόµ. ΙΑ’, σ.
8118, 8119, 8148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 741.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 275-278,
303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 457,
458.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του διογκούµενου κόστους στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1665, 1897.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1666.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1722.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’, σ. 1722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2431, 2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3046, 3047.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3298, 3311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3374, 3375, 3376.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3525, 3526, 3538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3655, 3656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6652, 6653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6749.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7819, 7832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
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331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7856, 7873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9197, 9198.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα την αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10175, 10176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11074.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11178, 11188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1012.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολι-

τιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5814-5816, 5849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11031.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. Γ’, σ. 1796, 1797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των
ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492, 2493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3496, 3497.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3496,
3497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου της κάρτας λειτουργικότητας αναπηρίας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4358, 4359.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4415, 4418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας και Ξενώνα για Άτοµα µε
Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην πόλη του Ηρακλείου. τόµ.
Η’, σ. 6199.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6500, 6501,
6502, 6503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων. τόµ. Θ’, σ.
6710, 6711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένων στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7749, 7750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων
Παθήσεων και των Δηµόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7787, 7788.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8044-8047, 8053-8055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9022, 9023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
από τον κρατικό προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9464,
9465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επιτάχυνσης των υιοθεσιών και την προσέλκυση νέων
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αναδόχων οικογενειών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα
προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης σκύλων-οδηγών
από τους τυφλούς πολίτες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10349, 10350.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
668-670.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 198, 201.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3559, 3571.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4069, 4125, 4126.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4736-4738, τοµ. Ζ’, σ. 4813-4815, 4867, 4869,
4927-4929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης.
τόµ. Η’, σ. 5671.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6673,
6674, τόµ. ΙΒ’, σ. 8908, 8952.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6673, 6674,
6675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Θ’, σ. 6673-6675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο
χωρών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8772, 8773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8904-8906, 8908, 8952, 8957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10329, 10330-10331, 10337.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10363,
10364.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές
του Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά
ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10643, 10644.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 236.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιο-

δοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1257, 1258, 1283.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1306-1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2357-2359, τόµ. Δ’, σ. 2473, 2474,
2593, 2594, 2595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2968, 2969.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4169-4171.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6774, 6775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ ΑΘήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9653, 9654, 9667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10557, 10558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976-978, 1003, 1019, 1020.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του Στρατοπέδου «Μαρκοπούλου» στο δήµο Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292, 3293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και

170
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε την προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο
χωρών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ.
10034, 10035.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
36, 64.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας από τη ρύπανση του ποταµού Ασωπού
Βοιωτίας. τόµ. Α’, σ. 144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 191, 192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 194, 196, 206, 208.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη συµφωνία του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία» µε
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 801.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 853-855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 884, 887.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των παιδιών και των εργαζοµένων στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» από διαρροές τοξικών αερίων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικολογική καταστροφή του κόλπου της Ελευσίνας από τα απόβλητα
του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1489.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1609, 1610, 1611, 1612, 1659,
1660, 1690, 1840, 1841, 1876, 1877, 2082, 2092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
εργατικό ατύχηµα στο διυλιστήριο των «ΕΛ.ΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ»,
τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας της Ελευσίνας µε
το αναγκαίο προσωπικό κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του δήµου Αχαρ-

νών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1790.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1812, 1813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του δήµου Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα παιδικά ατυχήµατα στα σχολεία και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2158.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2178, 2179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2411-2413, 2476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ασφάλισης και της υγειονοµικής φροντίδας των
ρακοσυλλεκτών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2707, 2708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
στην τιµή του νερού στους δήµους της Ανατολικής Αττικής
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3422-3424, 3424, 3442, 3475, 3476, 3477, 3509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του κάστρου των Αιγοσθένων. τόµ. Ε’, σ.
3460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3746-3748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3800.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό στο Νοσοκοµείο Μελισσίων «Αµαλία Φλέµιγκ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3841.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3946-3948, τόµ. ΣΤ’, σ. 3978,
4001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φυγάδευση και πώληση των θησαυρών της τέως βασιλικής περιουσίας στο Λονδίνο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4012.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής
των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Α-
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ντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4073, 4074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
που διατρέχουν κρατούµενοι από παρατεταµένη απεργία
πείνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
λειτουργίας των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαρροές
πετρελαιοειδών από το διυλιστήριο της «ΠΕΤΡΟΛΑ»»ΕΛ.ΠΕ.» στις εγκαταστάσεις της «ΠΥΡ.ΚΑΛ» στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4803.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4846, 4847, 4880, 4881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5691, 5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5710.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5718, 5727.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χωµατερής επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο Μελετάνι
Μάνδρας. τόµ. Η’, σ. 5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των καθαριστριών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6124.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6185, 6186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6578, 6579, 6633.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των ωροµισθίων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6708.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σαφέστατη αποτύπωση της κατάστασης για τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) στον Προϋπολογισµό του 2007.
τόµ. Θ’, σ. 6764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο θάνατο νοσηλευοµένων στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7749.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και ορ-

γάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7759.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7899, 7953, 8016.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των εφηµεριών στα Νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8463,
8464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του κόλπου της Ελευσίνας από τη ρύπανση που προκαλούν τα ναυάγια κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8843, 8876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ελλείµµατα στο Ταµείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9026.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9470-9472, 9484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9498.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9510,
9511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9747, 9748, 9785, 9786,
9787, 9804, 9814, 9815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση από τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας παραλιακών
χώρων στο δήµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10049.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του
ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10086.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Οµόλογα». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10102.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10123.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό του Ε.Κ.Α.Β. µε µονάδες επείγουσας φροντίδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10312.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10362,
10370.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από το
κράτος δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 10378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10504, 10505, τοµ. ΙΔ’, σ. 10549.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10593, 10594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10798, 10811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταδίκη
σχολείου για ηχορύπανση των περιοίκων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την προστασία των κατοίκων της Αττικής από τη
χρήση εντοµοκτόνων για ψεκασµούς σε κατοικηµένες περιοχές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11171, 11172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 983, 984, 997.
ΛΕΓΚΑΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2648-2652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3988.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4135.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4903.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 153, 171, 179.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2731, 2732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4325.

ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8633, 8636, 8641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8852, 8877, 8878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11079.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1183-1186, 1190, 1192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1749,
1750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πολύωρες
καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από λευκή απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2133, 2134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2864, 2865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στο διαχωρισµό του Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287,
3288.
Οµιλία του για το τροµοκρατικό χτύπηµα της Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3735, 3736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές του
2006 στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3736, 3737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3738, 3762-3765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3809, 3810-3812, 3820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3936, 3954-3957, τόµ. ΣΤ’, σ. 3993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799, 4800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση οδηγιών
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ευρυζωνικότητα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5672, 5673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη της
Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167, 6168.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7798-7800, 7804,
7805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΕΛ.ΤΑ. στη Ζάκυνθο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8727, 8728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9037-9039, 9046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της αστικής συγκοινωνίας στη δυτική και ανατολική Αττική.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9497, 9498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο Αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση
ντηζελοκίνητων αυτοκινηταµαξών, προαστιακού τύπου για
τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9880, 9881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9889-9891, 9896-9898.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2733.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4784.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10222,
10223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10222-10224,
10248, 10249, 10273, 10296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11062.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 881-883.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2145, 2153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2471, 2472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3004, 3005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3185, 3224, 3225, 3242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10282.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
486, 487, 488.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα,
Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη,
Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη.
τόµ. Α’, σ. 487, 488, 492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην
Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2903, 2904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3674.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4484, 4485.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6135, 6136,
6142, 6145, 6153, 6154, 6156.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6323, 6324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6936, 6937,
6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8132, 8133, 8134, 8136, 8137, 8151.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανι-
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σµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8946,
8947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8947, 8948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA
DIAMOND» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9261, 9262.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
42.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 480,
481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2365, 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2686, 2687,
2688.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4084, 4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4296-4298, 4334-4336, 4367.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4772, 4773, τόµ. Ζ’, σ. 4841, 4842, 4919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5832, 5855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση υποδιοικητή στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6544, 6545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη

διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8433, 8434.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10183, 10184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10556.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10638, 10639, 10643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11016-11018,
11053, 11054, 11085, 11100, 11124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 106, 109,
123, 129.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
661, 662.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2748.
Μ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 246, 247,
248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνοµίων και ασυλιών των
µελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)». τόµ. Α’, σ. 334, 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 888, 899.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 888, 889.
Οµιλία του επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1358.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1372.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1810, 1817, 1818.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1817,
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1818, τόµ. ΣΤ’, σ. 4166.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2709,
2790, τόµ. ΣΤ’, σ. 4059, τόµ. Η’, σ. 6227, 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2790, 2820,
2858, 2925-2927.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3576.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4059, 4068, 4109, 4127,
4131, 4159, 4224.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4755, τόµ. Ζ’, σ. 4811, 4830, 4872, 4883, 4884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6339, 6429.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6382.
Οµιλία του για την αποχώρηση των Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6915, 6922,
6923.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9222. 9223, 9226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα δοµηµένα ο-

µόλογα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9879, 9880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10496, 10501, 10503, 10505,
10508, 10509, 10513, 10517, 10525, 10526, 10527, τόµ.
ΙΔ’, σ. 10545, 10548.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10627, 10633, 10638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 688, 689, 690,
691, 693, 698, 699, 700.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 462,
463, 499.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1138, 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1473.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1759,
1773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1845, 1846, 1883, 1884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2433, 2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2945, 2946,
2947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3398, 3399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3445, 3446.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
κληρονοµικών δικαιωµάτων σε ελληνικές περιουσίες στην
Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4022, 4033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4505, 4506, 4514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5843, 5854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχεδιασµού για την ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων
από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 6087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6345.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6781, 6782, 6803,
6812, 6813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7856, 7873, 7874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8140, 8141.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8433,
8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος την ονοµασίας της F.Y.R.O.M. τόµ. ΙΑ’, σ.
8460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8631, 8639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8853.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8947,
8948, 8949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9231, 9232, 9246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9799, 9800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9997,
9998, 10013, 10014, 10017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10240-10242,
10280.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10318, 10319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11043, 11044,
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11109.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2716, 2717.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4141.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10189.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
39.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 913-915,
1158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1245, 1246, 1266, 1287.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β) Στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ. 13081310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2359, 2360, τόµ. Δ’, 2474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2720, 2721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3671, 3672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6748, 6749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης

Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6925, 6926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7926, 7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9986,
9987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10232, 10233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του τριπόλου Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πλατυγιάλι Αστακού
στους πόλους ανάπτυξης που προορίζονται για χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 20072013. τόµ. ΙΔ’, σ. 10542.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 253.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1389.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6262, 6263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8145.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9700, 9701.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9860.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10583.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
40.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των
φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/335. τόµ. Γ’, σ.
2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2368.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ.
3604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3750, 3753.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3950.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4485, 4486.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4749, τόµ. Ζ’, σ. 4824, 4827, 4882, 4883, 4884,
4935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5823, 5858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6246, 6424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6728, 6729, 6799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων

και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11026, 11030.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 498,
499, 745, 749, 750.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1684, 1691.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4086.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4938, 4939.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 448.
Οµιλία του στη συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Α’, σ. 489-492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων µαθητών και
φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2725.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα νοσηλείας παιδιών που πάσχουν από νεοπλασµατικές παθήσεις
στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9229.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις παραγωγών σουλτανίνας του Ν. Κορινθίας. τόµ. Α’, σ. 188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 439441, 477, 478, 751.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1362, 1363, 1373, 1374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφαλείας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-
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βέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8698,
8699, 8700, 8712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. ΙΒ’, σ. 9574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10190, 10191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10574,
10575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 162, 163.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1253, 1276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1663, 1664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2737.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4088, 4089, 4090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6731, 6732.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10648, 10649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11034, 11206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 170, 171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πι-

στωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 463,
464.
ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 405, 417.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 901.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1738.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3013, 3014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3498.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3669.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας
των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010, 4011.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6451, 6463, 6464.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6653, 6654.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8501, 8511, 8512.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισµαρίδας ως Εθνικό Πάρκο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9622, 9623, 9624, 9648, 9650,
9667.
Οµιλία της επί της πρότασης νόµου του 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 δια-

180
τάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11049.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κτηνοτροφίας στο Ν. Ροδόπης.
τόµ. ΙΕ’, σ. 15.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 626.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
666.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2861, 2862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3623-3625, 3684,
3685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3953, 3954, τόµ. ΣΤ’, σ. 3989,
3990, 3991.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10174, 10175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10395-10397, 10426.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3940, τόµ. ΣΤ’, σ. 3969-3971.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4104, 4105, τόµ. Ζ’, σ.
4916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10499, τόµ. ΙΔ’, σ. 10545-10547,

10559, 10561.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 10559,
10561.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10635.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1236, 1237.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3995.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9062.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2934-2936.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4172, 4173.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 534.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
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των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10794-10796, 10814.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
656.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 89, 90.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 404, 405, 416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2466.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3402.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3984.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4439, 4440.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών στο Ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκαστάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6640, 6641.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7858, 7859.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
ανηλίκων στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Αστυνοµικού Τµήµατος του δήµου Πύλης του Ν.Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9641.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10080.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1150-1152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2998, 2999.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4177.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διατάξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4827, 4911, 4912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10550-10552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 621, 622.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ.Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2141, 2142, 2143, 2144, 2151, 2152, 2154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8035, 8036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. τόµ. ΙΒ’, σ. 9262, 9263,
9678, 9680.
ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2168, 2180, 2181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2901, 2902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
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για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6363.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 774-776.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2818, 2819.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6671, 6674,
6675, 6676.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’,
σ. 6674, 6675, 6676.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4123, 4124, 4125.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10321, 10323, 10324, 10325, 10335,
10336, 10337, 10339.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου Συµβουλίου
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10827, 10828, 10829.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Β’, σ. 286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3658, 3659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3985, 3986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4308, 4309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5826.
Οµιλία του στη συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Η’, σ. 5864, 5865.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9776.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την καταβολή ολόκληρης της ενιαίας ενίσχυσης
στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2129, 2130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2718, 2719,
2720.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3527-3531, 3533, 3542, 3544,
3545.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4137, 4138.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4893-4895.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8666, 8672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10278, 10279,
10280, 10284, 10285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11177, 11179, 11180, 11182, 11188, 11189, 11300,
11303, 11304, 11305.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
56, 57, 60, 61, 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1200, 1201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1275, 1286, 1290.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των
φόρων υπέρ τρίτων και την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 69/335. τόµ. Γ’, σ.
2193, 2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2396, 2415, 2432, 2476, 26042606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

183
κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2878-2883,
2939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αύξηση των συντελεστών επιστροφής
Φ.Π.Α. για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3251, 3252.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των αµοιβών των συµβολαιογράφων. τόµ. Ε’, σ.
3604, 3605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας για την Καταπολέµηση
του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και
Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων και των Πινάκων αυτής». τόµ. Ε’, σ. 3934.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4164-4166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6130, 6131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρίας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6482, 6483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6790, 6807, 6813.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρήση πετρελαίου
µε µειωµένη τιµή στα αγροτικά µηχανήµατα πολλαπλής
χρήσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9255, 9256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καταστηµαταρχών από την κατασκευή του µετρό στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10084, 10085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10228, 10232,
10235, 10236, 10240, 10242-10245, 10246, 10267,
10287, 10292-10294, 10295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, από το φόρο κληρονοµιάς για αγροτεµάχια που απέκτησαν µε γονική παροχή.
τόµ. ΙΕ’, σ. 164, 165.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2369.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3755.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4210.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4759, τόµ. Ζ’, σ. 4891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 744.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της επί διαδιαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 35, 36,
τόµ. Β’, σ. 1358, τόµ. ΣΤ’, σ. 4059, 4060, τόµ. Η’, σ. 6227,
6241, 6242, τόµ. ΙΣΤ’, 739, 740.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 486, 487,
488, τόµ. Η’, 6226, 6227.
Οµιλία της στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: κ.κ. Ε. Κούρκουλα,

184
Π. Μαντούβαλου, Μ. Καρχιµάκη, Β. Οικονόµου, Γ. Νιώτη,
Γ. Ανωµερίτη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Αηδόνη, Μ. Μπόλαρη.
τόµ. Α’, σ. 486, 487, 488, 492, 493, 494.
Οµιλία της: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1321, 1322, 1323, 1324, 1325.
Οµιλία της επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1358.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4058, 4059, 4060.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ζ’, σ. 4957, 4958, 4961, 5319, 5662, τόµ. Ι’, σ. 7172,
7175, 7179, 7392, 7735.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6381.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία
Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά
βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης
και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9523,
9524.
Οµιλία της για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 531.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Γ’, σ. 1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4364.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9855.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2850.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου της κάρτας λειτουργικότητας αναπηρίας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4762, 4764, τόµ. Ζ’, σ. 4831.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6332-6334.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των
πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7746.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης σκύλων-οδηγών από
τους τυφλούς πολίτες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10350.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1801, 1819, 1820.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2140, 2150, 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2928, 2929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3233.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4140, 4186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8629, 8638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8840, 8841, 8842, 8862, 8873, 8881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8950.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8950.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9501,
9512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9639-9641, 9662.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11047, 11079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 510, 519, 522.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1634, 2077.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3963.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4773, τόµ. Ζ’, σ. 4833, 4902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6572, 6629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10164, 10165, 10166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11032.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 142.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1639.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2940.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4091.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4875, 4876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6247.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
τέταρτου τµήµατος της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου.
τόµ. Β’, σ. 1123, 1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1842.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2138, 2139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2954.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6915.
Ν
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 158,
161, 162, 163, 165, 174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν.
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834, 835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στην
περιοχή Δήµου Μεσσαπίων Εύβοιας, την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1199,
1200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
δηµάρχων να ενηµερώσουν για τα στοιχεία µεταδηµοτεύσεων. τόµ. Γ’, σ. 2105, 2106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του δήµου Άνω
Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
της διάθεσης των απορριµµάτων του Λεκανοπεδίου κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2489, 2490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3257,
3258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της χωµατερής των Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3290, 3291, 3292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους πλειστηριασµούς κατοικιών παλιννοστούντων οµογενών εξαιτίας
των µεγάλων καθυστερήσεων καταβολής της Κρατικής Αρωγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4010, 4011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4019.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση του υπεδάφους της δυτικής Αττικής από τη λειτουργία της χωµατερής
των Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4153-4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4320, 4344, 4349,
4350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5711, 5712, 5713.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενοποίηση και διαµόρφωση σε πάρκο πρασίνου και αναψυχής του χώρου γύρω από τη Βίλα Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6129, 6130.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6155, 6156,
6157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6379, 6380, 6381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές πληµµύρες στο Ν.
Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6475, 6476.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου Δηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8493, 8494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8890, 8891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Αττική, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9876, 9877.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 839, 855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1384.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1542-1544, 1554, 1555, 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1635, 1848, 1885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3429-3431, 3495, 3496, 3497.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3496,
3497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µαταίωσης θεραπευτικών προγραµµάτων του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3797.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της Ψυχικής Υγείας. τόµ. Ε’, σ. 3918.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5688, 5689, 5690, 5695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6639, 6640, 6647, 6648, 6649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µελέτη
βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ.
Θ’, σ. 6857.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6863, 6864, 6870, 6877.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την
κερδοφορία των υπό ίδρυση µονάδων βιαιθανόλης στην
Ελλάδα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083, 9084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9651.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια σύγχρονου εξοπλισµού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΙΓ’, σ. 9719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9750, 9800, 9801, 9816.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10052-10054, 10066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10526, 10527, τόµ. ΙΔ’, σ. 10554.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10647.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εθνική πολιτική για
τα ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 111,
123, 124, 126, 129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 627.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
664, 665.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου σε περιοχές
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1124, 1125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη σύνδεση µε το φυσικό αέριο στην περιοχή της
Αττικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2106, 2107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της «Τεχνικής

Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στον
Α.Η.Σ. Πτολεµαΐδας. 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2739, 2740,
2741, 2742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3152, 3153, 3155, 3156, 3164, 3165, 3166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της
Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3252, 3253, 3254.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη
σύνδεση µε το φυσικό αέριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293, 3294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η
Δ.Ε.Η. σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση
ρεύµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3519, 3520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της µεγάλης πτώσης των υδάτινων αποθεµάτων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3734, 3735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών
προϊόντων της «EL PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5707, 5708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή πυρηνικού
σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5708, 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6530, 6545, 6547,
6549, 6552.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή των εργαζοµένων στο Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ’, σ. 6893, 6894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8078-8081, 8087, 8088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των λατοµείων στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του προσωπικού της Δ.Ε.Η., την αύξηση των τιµολογίων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8496.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση της
γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που
περνά από την περιοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9027, 9028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
των αναγκαίων µέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας, των εργαζοµένων στη Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9258,
9259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των τιµολογίων κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9680, 9681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης
πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9906, 9907.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η.
στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10356, 10357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. για χερσαία διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή των Μεγάρων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10575, 10576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή µπλακ άουτ, την πρόσληψη µόνιµου
προσωπικού στη Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11093, 11094.
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3997.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 114.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στο φάρµακο, τη διασφάλιση
των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 141.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 178,
179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ.
Α’, σ. 327.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη συµφωνία του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία» µε
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την ανέγερση δύο µονάδων στο χώρο που στεγάζεται το Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 800.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 87.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 883, 887, 899.
Οµιλία της επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 887.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις στην

περιοχή δήµου Μεσσαπίων Εύβοιας, την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1199.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1212, 1213.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών κτηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό του δήµου
Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1302.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µετατροπή της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης της Κέρκυρας σε
µαρίνα, για πολυτελή σκάφη. τόµ. Γ’, σ. 2104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2114, 2123.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις αναπήρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2131.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εποχικού επιδόµατος στους δικαιούχους εργαζόµενους στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2162.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της διάθεσης των απορριµµάτων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2488.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της «Τεχνικής
Μακεδονικής Ο.Ε.» που απασχολούνται στη Δ.Ε.Η. στο
Α.Η.Σ. Πτολεµαίδας. τόµ. Δ’, σ. 2616, 2617.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2874, 2875.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη
σύνδεση µε το φυσικό αέριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3626-3628, 3682.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4020.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των ελλειµµάτων του Ν.Α.Τ., από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4298, 4339, 4340, 4369.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4334.
Οµιλία της στην επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία του Δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
για την κατασκευή κτηριακού συγκροτήµατος που θα στεγάσει την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη
στο Χώρο του πρώην Ιπποδρόµου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4845, 4846, 4892, 4943.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και χηµικών
προϊόντων της «EL PETROL» στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
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5707.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα σχολεία για κωφούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6244.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6383.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6709.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7745.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Χρόνιων
Παθήσεων και των Δηµόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7787.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8039-8041, 8052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8067.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ» στη
Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8456.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Κρατικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9468.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού για τα παιδιά µε αναπηρία και µαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9057.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9482, 9483, 9485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9746, 9763, 9784, 9785,
9813, 9814.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
και επέκταση αδειών λειτουργίας εταιρειών αποθήκευσης
πετρελαιοειδών και χηµικών στο Πέραµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9907.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10083.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα
Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11098.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων από τις υγειονοµικές µονάδες για ασφαλή εσωτερική
διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 11170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 103, 104,
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Οµιλία της για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 533.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος, τη
λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΕ’,
σ. 541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 618, 639, 640.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κ.Α.Τ.
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 652.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2461, 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6543.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8499, 8511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8949,
8950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10291.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 900.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2139, 2140, 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3657.
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Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4148, 4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10315-10317, 10333, 10334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11047, 11048.
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων της Κάρλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
107, 108.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους οδικούς
άξονες του Ν. Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381, 1382.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’,
σ. 1419, 1420.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συντήρηση του τµήµατος Γούβες-Χερσόνησος της παλιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Σητείας. τόµ. Γ’, σ. 2191, 2193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων στο αεροδρόµιο Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2617, 2618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
στην τιµή του νερού στους δήµους της Ανατολικής Αττικής
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3323, 3324, 3325.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3849, 3876, 3899-3903,
3907, 3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4496, 4497, 4510, 4511,
4515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισµό της παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5709, 5710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών για το οδικό τµήµα Ριζόµυλος-Πύλος
του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 6440, 6441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου ξήρανσης λυµάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περάµατος κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6709, 6710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός

(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6927, 6928,
6929, 6940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8146, 8149, 8150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα παράκαµψης Βασιλικού και Αµαρύνθου στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9677, 9678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στη βορειοδυτική Αττική, τη διευθέτηση του
ρέµατος της Εσχατιάς κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10085, 10086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή τυφλού κόµβου στην περιοχή Φραντζή Λαµίας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10261, 10262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Αυτοκινητόδροµου Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας.
τόµ. ΙΔ’, σ. 11094, 11095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 131, 132, 133, 150,
152, 155, 167, 169, 174, 175, 182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 784.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 279, 281,
305.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 414.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1650, 1651, 1857.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων των λιµανιών του
Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1701.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1772,
1773.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην καπνοβιοµηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ» κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
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2615.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2640.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2897, 2898.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3160, 3161.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραµονής µεταναστών στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3258.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3371, 3373, 3397.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση
της εκκρεµότητας των αγωγών που κοινοποίησε η Δ.Ε.Η.
σε αγρότες της Χαλκιδικής για υπερκατανάλωση ρεύµατος
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3520, 3521.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3536, 3537.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της µεγάλης πτώσης των υδάτινων αποθεµάτων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3734.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3997.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο της βιοµηχανίας ξύλου «Βαλκάν-Εξπόρτ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4016.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4116-4118.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, την ανακύκλωση
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4480-4482, 4513, 4514,
4515.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4844, 4897, 4898.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής ενεργειακών
φυτών. τόµ. Η’, σ. 5676.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5714, 5726.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα φορολογικά µέτρα για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6131.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6148, 6149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6245.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλι-

ση της απασχόλησης στον τοµέα της µεταποίησης για τους
ανέργους εποχικούς εργάτες των Ν. Πέλλας και Ηµαθίας.
τόµ. Θ’, σ. 6860.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6907, 6909,
6936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7854.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8121-8123, 8140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8400.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα προσεισµικού ελέγχου και αντισεισµικής θωράκισης
των σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8732.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8740, 8749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση απάντλησης του πετρελαίου από το ναυάγιο του «SEA
DIAMOND». τόµ. ΙΒ’, σ. 9264.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9474, 9484.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9681.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9709.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση
των παραλιακών ζωνών, την ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10036.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10359,
10369, 10370.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
γενικού µπλάκ-άουτ κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10783.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 737,
738, 754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
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του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 769, 771.
Ο
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Δ.Ο.Υ. Περάµατος Ρεθύµνης. τόµ. Β’, σ. 1201.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1364, 1365.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1802, 1803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2885.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3526, 3539.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές πληµµύρες στο Ν.
Ρεθύµνου. τόµ. Θ’, σ. 6476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόρριψη αιτήσεων πληγέντων παραγωγών του δήµου Νικηφόρου
Φωκά του Ν. Ρεθύµνου από την κακοκαιρία του 2004 κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11069, 11070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ.
11070.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 496,
497.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2137, 2149, 2150, 2152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2437, 2438.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3653, 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5842.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6176, 6177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6335.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών στο Ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων, την αποκατάσταση των ζηµιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705,
5706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση αµερόληπτων διαιτησιών στο Πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6085,
6086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
ανηλίκων στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7939,
7940.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9523, 9524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παραλιακών εκτάσεων στην περιοχή του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9693, 9694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων που εργάζονται στον ιππόδροµο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031, 10032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις του Δηµάρχου Ελληνικού, την ελεύθερη και δωρεάν
πρόσβαση στις παραλίες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10310, 10311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και έναρξης των έργων κατασκευής του Αθλητικού Κέντρου Κορυδαλλού στα
Λατοµεία Σχιστού κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11097, 11098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1017, 1018, 1019.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 815, 824.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1402, 1403, 1408, 1409.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2979.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3830.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διατάξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8031.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2909.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4074.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4729-4731, τόµ. Ζ’, σ. 4805-4807, 4923-4925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6282.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθηµερινή σύνδεση των νησιών µε τα λιµάνια της ηπειρωτικής
χώρας, τη διασφάλιση µονίµων και σταθερών θέσεων για
τους ναυτεργάτες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 804.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 817, 819.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1238-1240, 1258, 1271, 1272, 1273, 1280,
1282, 1290.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του Ο.Λ.Π.
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1698, 1700.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2135.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2361-2364, τόµ. Δ’, σ. 2474, 2475.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2910.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.

Ε’, σ. 3305, 3306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3744-3746, 3768.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών Υπογραφής της σχετικά µε την προσχώρηση της Τσεχικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας, 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 την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων
επιχειρήσεων». τόµ. ΕΣΤ, σ. 4461.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4100, 4101.
Οµιλία της σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. και µε τις καθαρίστριες των Δηµοσίων Σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
τη συνεργασία του Λιµενικού Σώµατος και της Αστυνοµίας
Συνόρων της Αλβανίας µε σκοπό την αποτελεσµατική αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου των δύο χωρών». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4460.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4461.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4760-4762, τόµ. Ζ’, σ. 4836, 4876, 4877.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γιατροί που εργάζονται στα πλοία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6097-6100, 6109, 6114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρµογής αυτής». τόµ. Η’, σ. 6202.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου των Αντικυθήρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6443.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
της νοµοθεσίας και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
τόµ. Θ’, σ. 6477.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
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τόµ. Θ’, σ. 6496, 6497.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6534-6537, 6551,
6552.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7849-7852, 7872.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8738, 8739, 8748.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9189, 9190, 9192, 9210, 9218, 9228, 9245.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πρόσφατο θάνατο νεογνού στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, τη δηµιουργία
µονάδας νεογνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10263.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10673-10676, 10698, 10699,
10700.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 454,
455, 470, 475, 480, 482.
Οµιλία της για τα δύο εργατικά ατυχήµατα στο Πέραµα.
τόµ. ΙΕ’, σ. 454.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 469.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
659-661.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 685, 686, 687,
696-698, 700.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 445,
747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 2086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2467.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6263.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6447-6449, 6461, 6462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9659.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
54, 55, 56.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 287.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1681.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1739.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 17681770, 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς δια-
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τάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3400, 3401.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5680, 5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6280.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6587, 6588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6778.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7817, 7830, 7831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7847, 7870, 7871,
7877.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9069, 9070,
9075, 9076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9230, 9231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9996,
9997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10234, 10235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10703, 10704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11075.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11173-11175, 11186-11188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 417, 425.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν. ΑΡΤΑΣ)
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6902-6904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9751, 9803, 9817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 114.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ)
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 156,
157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1429-1431, 1457, 1458,
1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1492, 1493.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ.
1471.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1473,
1474, τόµ. ΣΤ’, σ. 4334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1809, 1810, 1822, 1823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3389, 3390, 3404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της ενιαίας εισοδηµατικής ενίσχυσης
στους αγρότες της περιοχής του δήµου Κηρέως Ευβοίας.
τόµ. Ε’, σ. 3517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3668, 3669.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4260, 4261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4300-4302, 4334, 4336, 4337, 4368, 4371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
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«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5816, 5850, 5862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµου Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8890.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση της
γραµµής µεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής τάσεως που
περνά από την περιοχή του Ληλάντιου Πεδίου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9028.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10834, 10835.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4159.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4790, τόµ. Ζ’, σ. 4917, 4918.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11119.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2828.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4191.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8702.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10836, 10855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11024.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2888, 2889.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1406, 1407, 1408, 1412.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2871-2873,
2874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3375, 3386, 3387, 3389, 3401, 3403,
3404.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4186, 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7843, 7858, 7860,
7861, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7875,
7876, 7877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των εξαµηνιαίων αδειών πώλησης στους ελαιοπαραγωγούς βρώσιµης ελιάς από τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπερβολικές τιµές που καταβάλλουν οι επισκέπτες στα παραλιακά
θέρετρα και τους τουριστικούς χώρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10685, 10697, 10701, 10706,
10707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 581, 582, 585, 624, 628, 635, 636,
638, 639.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 902, 903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόσυρση του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3803.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6364.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10649.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 155,
156, 180, 181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµέ-
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νων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1357.
Οµιλία του επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1359.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1370, 1371, 1372, 1375, 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1471, 1472, 1473, 1494,
1495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2175, 2176, 2177, 2183,
2184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2470, 2471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2983, 2984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3211, 3237, 3238, 3239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3335, 3336, 3337, 3341, 3342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3436, 3437, 3439, 3479, 3510, 3511.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3553-3555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)», σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και
108 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε’, σ.
3765, 3766, 3767.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3812, 3813, 3814, 3815, 3821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας για την Καταπολέµηση

του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και
Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων και των Πινάκων αυτής». τόµ. Ε’, σ. 3935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3957-3959.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4070, 4071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4407-4409, 4417, 4419.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4417,
4419, τόµ. ΙΔ’, σ. 10559, 10561.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6180, 6181, 6182, 6183, 6189, 6190,
6191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6183,
6227, 6232, 6241, 6242, τόµ. ΙΒ’, σ. 9635, 9636, τόµ. ΙΕ’,
σ. 110, 469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6232, 6250, 6252, 6254, 6338.
Οµιλία του περί Αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6239.
Οµιλία του για την αποχώρηση των Βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κ.Κ.Ε. από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6406, 6407.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6493, 6494, 6495, 6502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6592, 6593, 6594, 6595, 6597, 6635, 6636, 6637, 6638,
6661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6686, 6695, 6696.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6872, 6873, 6874, 6875, 68816882, 6883, 6884, 6885.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7769, 7770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7800-7802, 7806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7955.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυ-
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ση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8859, 8860, 8861, 8862.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9039, 9040, 9047.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9508,
9509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9619, 9635, 9636, 9646, 9664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9758, 9759, 9760, 9761,
9793, 9794, 9795, 9796.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9885, 9891, 9892, 9893, 9898.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10060-10062, 10069, 10070.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Οµόλογα». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10097, 10098, 10100, 10103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10118, 10119, 10120, 10121, 10126, 10127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10515, 10516, 10517, 10527,
10528, τόµ. ΙΔ’, σ. 10548, 10549, 10560, 10562.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10587-10589, 10597, 10598.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10636, 10637, 10638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 110, 119,
120, 128, 129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 149, 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 465,
466, 468, 469, 474, 486, 487, 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 516, 517, 522.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
670-672.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1256, 1278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1661, 2088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3778.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4374.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4773, 4776, τόµ. Ζ’, σ. 4912, 4942.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11110, 11111.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 81, 96, 97, 98, 109, 119, 120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πρόσφατη εγκύκλιο του Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους δικαστές για το χειρισµό συγκεκριµένων κατηγοριών υποθέσεων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797, 798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
µε το αναγκαίο προσωπικό των δικαστηρίων της Ζακύνθου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1299, 1301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραίτηση Αρεοπαγίτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1356, 1357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1427, 1440, 1462, 1464,
1466, 1469, 1473, 1496.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Εξωτερικών, σχετικά
µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1497.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα Υποθηκοφυλακεία Πειραιά και Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2135, 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3009-3012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τις νέες φυλακές Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3465, 3466.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3577, 3578.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206-4208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βραδύτητα
στην έκδοση των δικαστικών υποθέσεων κακουργηµατικού
χαρακτήρα από το Εφετείο Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
που διατρέχουν κρατούµενοι από παρατεταµένη απεργία
πείνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4251, 4252.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089,
6090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8423-8427, 8437, 8439, 8447, 8469, 8475, 8476,
8477, 8481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη φαρµακοβιοµηχανία
«ABBOTT LABORATORIES», τη συλλογή στοιχείων για
τους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8490, 8491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµου Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8692,
8693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10737, 10747, 10748,
10750.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10839, 10842, 10844, 10846,
10849, 10850, 10856, 10858.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 240.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1105, 1106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2414, 2415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2930.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4168.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6727, 6728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7994, 7995.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα «Οµόλογα». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10087, 10101.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10581.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 150.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 765-768, 777.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1141-1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1438-1440.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Β’, σ. 1511-1515, 1524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1616-1618.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1715-1717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2585-2587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3058-3064.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3566-3569.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε µαζί µε
ογδόντα πέντα (85) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’,
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σ. 4050-4052, 4230-4237, 4233, 4234, 4237, 4238,
4241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6336-6338.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6824-6827, 6844.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8660-8663, 8679, 8683.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9841-9844.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος και 112
Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10615-10617.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικονοµία της
Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10872, 10873-10876, 10890,
10891.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2822.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 989.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Εξωτερική Πολιτική». τόµ. Α’, σ. 768-771, 778.
Οµιλία της σε τρείς συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των
συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1354.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Β’, σ. 1515-1518, 1525, 1526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2409.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3050-3054.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές

του Kόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4067, 4068, 4220-4222,
4234.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4741-4743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6292-6294, 6295.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6828, 6845.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αγροτική πολιτική. τόµ. ΙΑ’, σ. 8656-8660, 8678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10511-10513.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικονοµία της
Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10876-10879, 10892-10894.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 691-693.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2895, 2896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6656, 6657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6933, 6934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8899-8901.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8899.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2981.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4204.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρω-
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ση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8397, 8401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9221, 9222.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9696-9698, 9710.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9909-9911, 9922, 9927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10700.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 413, 414, 415, 424, 426.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στη
χώρα µας και για τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα λόγω των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΕ’, σ. 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 629-631, 633.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Aρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3998.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 745,
746.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1204, 1215, 1216, 1218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2958-2960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.

Η’, σ. 5856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10397-10399, 10426, 10427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11078, 11079.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1206, 1207, 1208, 1209,
1217, 1218, 1219, 1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2941, 2942,
2943, 2944.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4187, 4188, 4190, 4191.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4790, 4791.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση
των Νοσοκοµείων Κατερίνης, Κέρκυρας και Αγρινίου. τόµ.
Η’, σ. 5686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6109, 6110.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 105, 106.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 151,
152, 153, 154, 158, 165, 166, 175, 179, 180, 181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να τεθούν εκτός
Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 794, 795.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1803-1807, 1815, 1816, 1817, 1818,
1820, 1821, 1822, 1823, 1824.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Κακλαµάνη. τόµ. Γ’, σ. 1816, 1817, 1818,
τόµ. ΙΔ’, σ. 11161, 11162.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2624, 2630,
2631, 2636, 2637, 2642, 2643, 2645.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 3056, 3057.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3569, 3570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3623, 3643, 3644,
3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3656, 3657.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4057, 4058, 4059, 4063,
4064-4067, 4146, 4177, 4216, 4234, 4235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4309-4313, 4323, 4327, 4334, 4347, 4348,
4349, 4367, 4377-4379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4026-4029, 4030, 4031,
4032.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4057, 4058,
τόµ. ΙΓ’, 9837, τόµ. ΙΔ’, σ. 11165, 11166, 11167, 11168,
11169.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4059,
4334.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, 4755-4759, 4778, τόµ. Ζ’, σ. 4869, 4887-4889.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6137, 6138,
6149, 6141, 6142, 6143, 6144, 6152, 6153.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8502, 8503, 8505, 8506, 8512,
8513, 8514, 8515, 8516, 8517.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9837, 9844, 9845, 9847, 9863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10402, 10405, 10406, 10408, 10427, 10428,
10429, 10430, 10431, 10432.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση µε θέµα: «Οικονοµία της
Οικογένειας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10882, 10884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για την αντιµετώπιση
της οικολογικής καταστροφής µετα τις πρόσφατες πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11160, 11161, 11162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για
την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11165, 11166, 11167, 11168, 11169.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµι-

ση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 456.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 843.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1632, 1896.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3419, 3473, 3474, 3475, 3508.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
της θέσης του Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4046.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4197.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5837.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6302.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6488, 6492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6581, 6582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9764, 9765.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10055, 10067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10191, 10192.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ, σ. 2975, 2976,
2977, 2978.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160-4162.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανεξέταση του ζητήµατος της επιδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125, 6126.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατο-
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δότηση από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, κρουαζιέρας για λογαριασµό της Εκκλησίας της Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 8037, 8038.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9702-9705, 9706, 9707, 9711,
9712, 9713.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10080, 10081.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2843, 2844,
2845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3563, 3564.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4157, 4158, 4159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6286.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους οδικούς
άξονες του Ν. Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1391, 1392.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1895, 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2738, 2739.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρίας «ΒΙΟΜΑΓΝ» στην Εύβοια, την καταβολή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6935.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7762, 7763, 7776.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7818, 7831, 7832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή από την εταιρεία «LAFARGE» της ελληνικής νοµοθεσίας
στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ III» στη Χαλκίδα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8073-8075, 8085, 8086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10290, 10291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 420-422, 427.
ΠΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8736-8738, 8750, 8757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9234.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3996.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9186, 9214, 9245.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση χηµικών από την Ελληνική Αστυνοµία στις διαδηλώσεις κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 190, 191, 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 451454, 456, 458, 466, 475, 478, 479, 482, 494, 497, 499,
749, 751.
Οµιλία του επί της επετείου του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1361.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1367, 1366, 1369, 1374, 1376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στην πορεία του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1536, 1537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2830-2833,
2835, 2838, 2839, 2840.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3582, 3583.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4128, 4129, 4130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις χορηγήσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. τόµ. Θ’, σ. 6480,
6481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών
δεδοµένων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8065, 8066.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια του συστήµατος ασφαλείας C4Ι κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8491,
8492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώµα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8695, 8696.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8699,
8704, 8705, 8706, 8708, 8714, 8715, 8716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Αστυνοµικού Τµήµατος του δήµου Πύλης του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9055, 9056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. ΙΒ’, σ. 9575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύλληψη
και κράτηση δεκαεννιάχρονου φοιτητή του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9875,

9876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10160, 10171, 10176, 10178,
10179, 10182, 10183, 10191, 10192, 10193, 10205,
10206.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10171,
10202, 10203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο σχετικά µε περιστατικά αστυνοµικής βίας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10572, 10573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το περιστατικό βασανισµού αλλοδαπών στο Αστυνοµικό Τµήµα Οµόνοιας, την τιµωρία των υπευθύνων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταστροφή του δάσους της Πάρνηθας από την πρόσφατη πυρκαγιά κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11096, 11097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπραστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503,
504.
ΠΟΛΥΖΟΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2863.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 748,
749, 750.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 810, 811.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1387-1389, 1404, 1405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων των λιµανιών του
Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1701.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1721, 1726.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2434.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2710, 2711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3425, 3481, 3494, 3495, 3496, 3497.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ε’, σ.
3496, 3497.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Δροµοκαΐτειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4398, 4412, 4413.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6395.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6486, 6500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6543.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7766, 7767, 7768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στα Ασφαλιστικά Ταµεία των οφειλοµένων χρηµάτων από
τις φαρµακευτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9765, 9766, 9790, 9917,
9818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10054, 10055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΔ’, σ.
10786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 113,
114.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
657, 658.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 849-851, 857.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1550-1552, 1556, 1557, 1558.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1658.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2168, 2169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2427, 2428.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2679, 2680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3446, 3500.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3809, 3819.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4109.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το «Αττικό Νοσοκοµείο». τόµ. ΣΤ’, σ. 4401, 4402, 4414.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9768.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 694, 700.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 91.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3259,
3273.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6364.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7774, 7775.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8850.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2727, 2728,
2729.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4144-4146.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο αναβάθµισης του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Κιµώλου. τόµ. Α’, σ. 147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 807, 822.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1203, 1214.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801,
3802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6780, 6781, 6805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροδιακοµιδή ασθενών από τα νησιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9699, 9711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ανα-

µόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 617, 639, 640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου εποχικού προσωπικού στις µονάδες υγείας των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 650.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 148,
149, 158, 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης να τεθούν εκτός
Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις προσωπικού σε εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1279.
Οµιλία του σε τρείς συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επίλυση του θέµατος των
συµβασιούχων. τόµ. Β’, σ. 1353.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προφορική συνέντευξη στην επιλογή των γενικών διευθυντών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1794.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1798, 1799, 1818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πολύωρες
καθυστερήσεις στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από λευκή απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες φύλαξης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υποδοµές
τηλεπικοινωνιών και την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 2485, 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2851.
Οµιλία του για το τροµοκρατικό χτύπηµα της Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στο διαχωρισµό του Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές του
2006 στα ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3758.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3805, 3818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3949.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4258, 4264, 4272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση οδηγιών
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ευρυζωνικότητα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη της
Ολυµπιακής Αεροπορίας προς το Ι.Κ.Α., την πρόσληψη υπεράριθµων αεροσυνοδών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6167.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6678,
6680.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6678, 6680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6678, 6691, 6692, 6693,
6694.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7792, 7794, 7804,
7806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9033, 9045.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9852, 9853, 9854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση
ντηζελοκίνητων αυτοκινηταµαξών, προαστιακού τύπου για
τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9883, 9895.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10579-10581, 10594, 10595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11063.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 3036-3038.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4199-4201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5827-5830, 5831, 5846, 5859, 5861, 5862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην Ε.Τ. 3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088, 6089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6683, 6684, 6685, 6692,
6693, 6694, 6695, 6696.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων εργαζοµένων στην Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). τόµ. Θ’, σ. 6762, 6763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία

ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10824, 10827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11008, 11034,
11038, 11059, 11080, 11084, 11100, 11111, 11120,
11121, 11125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου: «Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 729, 735, 745-748, 750, 756.
Σ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2637-2639,
2644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2790, 2791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3625, 3626, 3685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4018, 4019, 4032.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10838.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4474-4476, 4511.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9817.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1678, 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10203, 10204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 98-100.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 466,
467.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 808, 809, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 889, 890.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1254, 1285.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού

Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1461, 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1667, 1853, 2085.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1737, 1738.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2730, 2731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3207.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3297, 3310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3393, 3394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3443, 3444, 3505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό ανάδειξης Συµβούλου για το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3651, 3652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)».
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3961, 3962, τόµ. ΣΤ’, σ. 3996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπη-
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κόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4327, 4344, 4376.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4502.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση της µελέτης του έργου για την υπόγεια άρδευση της πεδιάδας του Ν.
Ξάνθης και του φράγµατος Ιάσµου Ν. Ροδόπης. τόµ. Η’, σ.
5737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5835, 5858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6268.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων». τόµ. Θ’, σ. 6540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6642, 6643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6744.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7860, 7861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και

άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό. τόµ. ΙΑ’, σ. 8077, 8078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και Εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8469, 8481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8855, 8878, 8879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9201, 9202, 9239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9641, 9660.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης. τόµ. ΙΒ’, σ. 9705, 9706, 9707, 9713,
9706, 9707, 9711, 9712, 9713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9773, 9774, 9775, 9804.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9774,
9775.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9993,
10011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10204.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10236, 10290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10403, 10404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10525, 10526, τόµ. ΙΔ’, σ. 10553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροπο-
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ποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10685, 10686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11046, 11047,
11076, 11117, 11118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 986, 1013, 1014.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2816-2818.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3365-3367.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
αγορά και τις επιπτώσεις στον καταναλωτή. τόµ. Β’, σ.
1393, 1394, 1397, 1399, 1401, 1402, 1403, 1409, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 3064, 3065.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3359, 3360, 3367, 3371, 3379, 33803382, 3383, 3384, 3385, 3390, 3404, 3405.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4235-4237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη συνέχιση της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι αγρότες για την άρδευση των
καλλιεργειών και την επίλυση του προβλήµατος της επιβολής προστίµων από τη Δ.Ε.Η. στους αγρότες της Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 4391, 4392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4441-4443, 4448, 4450.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4934.

Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6384.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6395, 6400, 6401, 6416,
6417, 6421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6444, 6445, 6446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7865, 7866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκµετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10683, 10687, 10688, 10696,
10697, 10707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
γενικού µπλακ-άουτ κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10782, 10783,
10784.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Δικαίωµα ψήφου υπηκόων τρίτων χωρών. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από
Έλληνες οµογενείς». τόµ. ΣΤ’, σ. 4019.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 278, 279,
304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 (G.N.S.S.)
για µη στρατιωτικούς σκοπούς». τόµ. Γ’, σ. 1568.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας από τον πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων λόγω
δανείων από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2703, 2704.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη βιολογική γεωργία. τόµ. Η’, σ. 5726.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7827.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση ποσών από τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8730.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο του δήµου Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10393-10395.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 688, 699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 767-769.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2439, 2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2892, 2893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση του Στρατοπέδου «Μαρκοπούλου» στο δήµο Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292, 3293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3449, 3450, 3504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3991.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4261, 4262.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6866, 6867, 6871, 6872.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7756-7758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8011, 8012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίη-

ση των εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 9022, 9023.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του
δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9479, 9480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9744, 9745, 9746, 9782,
9783, 9796, 9806, 9812, 9813.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10056, 10057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10528, 10529, τόµ. ΙΔ’, σ. 10556.
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Ε’, σ. 3200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3987.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6452.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6868, 6878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8852.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9063, 9073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της µονάδας τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2601.
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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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 986, 987.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 231, 232,
256, 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1458-1460, 1495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τον αµίαντο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1751.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους. τόµ. Γ’, σ. 1811, 1812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης κατά της φαρµακοδιέγερσης
(ντόπινγκ) στον αθλητισµό (Παρίσι 19.10.2005)». τόµ. Γ’,
σ. 2244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2353, 2377, 2378, 2379, τόµ. Δ’, σ.
2456, 2589.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2658, 2838,
2839, 2840, 2927.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3156-3158, 3165, 3166.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3574-3576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος ανέγερσης νέου κτηρίου για το 10ο Λύκειο Περιστερίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3840.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των αγροτικών συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4393.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4732-4734, τόµ. Ζ’, σ. 4807-4809, 4823, 48644867, 4925-4927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. Η’, σ.
6134.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6149, 6150.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6227.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8428, 8446, 8467, 8477, 8480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώµα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8696.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των συµβασιούχων στο Υπουργείο
Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων από τη βιοµηχανία «ΑΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», τις διακρίσεις σε βάρος µεταναστών
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
από τον κρατικό προϋπολογισµό των λειτουργικών δαπανών και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». τόµ. ΙΒ’, σ. 9563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. ΙΒ’, σ. 9574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύ-
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ρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του δάσους του Τατοΐου,
την αξιοποίησή του κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10031.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Οµόλογα». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10101.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10544.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10625-10627, 10641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10807, 10814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τα δελτία
ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10827.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. τόµ. ΙΔ’, σ. 10853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση σε ικανοποιητικές τιµές των κηπευτικών του Ν. Τρικάλων. τόµ. ΙΕ’, σ. 441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπραστασίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 736,
753.
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την επίλυση των αιτηµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 127, 128.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 127, 128, τόµ.
Η’, σ. 6359, τόµ. Ι’, σ. 7823, 7824, 8032, 8033, τόµ. ΙΔ’, σ.
11164, 11165, 11166, 11167, 11168, 11169.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 138, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9774, 9757, τόµ. ΙΔ’, σ. 10559, 10560, 10562,
10563.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1473,
1474, τόµ. Γ’, σ. 1721, 1722, τόµ. ΣΤ’, σ. 4507, τόµ. Η’, σ.
6183, τόµ. Θ’, σ,. 6915, τόµ. ΙΒ’, σ. 8907, 8908, 8909,
8910, τόµ. ΙΓ’, σ. 10171, 10172, 10200, 10202, 10203,
10222, τόµ. ΙΔ’, σ. 11032, 11070, τόµ. ΙΕ’, σ. 109, 110,
152, 153, 469, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµο-

διότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6794.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10348.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εθνική πολιτική για
τα ναρκωτικά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, τη λήψη µέτρων για
την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11164, 11165, 11167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 152, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 742,
743.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4211-4214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4482, 4483, 4485, 4487,
4490-4493, 4494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης.
τόµ. Η’, σ. 5670, 5671, 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6917, 6921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρη-
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µατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8129-8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράδοση και λειτουργία των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του
αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10307, 10308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ο. Κολοζώφ, σχετικά µε την οριογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10308, 10309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόµιο του
Ελληνικού. τόµ. ΙΕ’, σ. 18, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του
Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 136, 137, 145, 146, 147,
148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 776-779.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4486, 4487.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6360, 6361, 6429.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4476-4478, 4512, 4513.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6112.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό προσωπικό στα Αγροτικά Ιατρεία του Ν. Αχαΐας.
τόµ. Θ’, σ. 6894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10240, 10288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 782, 783.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2973.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3740-3742.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2953, 2954.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3001.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3565.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4152.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4879, 4880.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Α’, σ. 250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 746,
747.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1178, 1179.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των αυθεντικών βιολογικών προϊόντων. τόµ. Β’, σ.
1226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους παραγωγούς του Ν. Ηρακλείου.
τόµ. Β’, σ. 1303, 1304.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
καταστροφών στο Ν. Ηρακλείου από τη νεροποντή. τόµ. Β’,
σ. 1420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1628, 1629, 1630, 1851, 1892,
1895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1749.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποτροπής του υπερδανεισµού των ασθενέστερων οικονοµικά
τάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2792.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3329.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)
µε την ονοµασία «Κρήτη». τόµ. Ε’, σ. 3352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3391.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3477.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3586.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης και αποδοτικότερης χρήσης των υδάτινων πόρων. τόµ. Ε’, σ. 3600, 3601.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3845.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα όρια εκποµπής ρύπων από τις βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3941-3944, 3963, 3966, τόµ.
ΣΤ’, σ. 3971, 3972-3974, 3999, 4001.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4001.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4307.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας Κέντρου Μητέρας και Παιδιού στο «Πανάνειο»
Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. Ζ’, σ. 4860, 4861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6173, 6187.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
πηγών του Αλµυρού στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. Η’, σ. 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6342.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη του κόστους εξέτασης φαρµακογονιδιωµατικής ανάλυσης από τα
ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Θ’, σ. 6510.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8003, 8004.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση ασφαλισµένου του δηµοσίου από δικαστική απόφαση κατά
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(Ο.Π.Α.Δ.). τόµ. ΙΑ’, σ. 8770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9034, 9045.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9064, 9073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».

216
τόµ. ΙΒ’, σ. 9240, 9243, 9246.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) στο Αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9767.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9886.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.)
και τη ρύθµιση των αγροτικών χρεών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10286, 10287.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου στο δήµο Τυµπακίου του Ν.
Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10500, 10501, τόµ. ΙΔ’, σ. 10547.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση σχολείου
δεύτερης ευκαιρίας και νυκτερινού γυµνασίου και λυκείου
στη Μεσσαρά. τόµ. ΙΔ’, σ. 10666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11104.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωµατούχων της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην
Αθήνα, περί δήθεν µειονοτήτων στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1705, 1706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας για την Καταπολέµηση
του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και
Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων και των Πινάκων αυτής». τόµ. Ε’, σ. 3933,
3934.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6394, 6416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της ονοµασίας της F.Y.R.O.M. τόµ. ΙΑ’, σ.
8460, 8461.

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2974.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 836.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης
των υποτροφιών από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
τόµ. Β’, σ. 867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 877, 878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
τέταρτου τµήµατος της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου.
τόµ. Β’, σ. 1123, 1124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1382, 1383.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους φοιτητές και σπουδαστές ώστε
να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9495, 9496, 9497.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9504,
9506, 9513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9619, 9633-9635, 9636, 9664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Αµαλιάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9829,
9830, 9831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προοπτική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ψυχική υγεία των µαθητών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10351, 10352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10785.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
µε την αλλαγή των βαθµών σε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων, σε βαθµολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΕ’, σ. 438, 440.
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ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
49, 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 96, 118.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος για τις τοπικές εκλογές. τόµ. Α’, σ. 177.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 851, 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 887.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 887.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1270, 1280, 1282.
Οµιλία του: α) Στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2005. β)
Στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007. τόµ. Β’, σ.
1317.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1720, 1722, 1733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2005/19/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για
τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών µεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2353, 2356, 2377, τόµ. Δ’, σ. 2454,
2455, 2593.
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3212, 3240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και

29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999,ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3767-3769.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3815.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4081, 4082.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266, 4268, 4269.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4497-4499.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6114.
Οµιλία του περί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.
6238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6358, 6359.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 6358.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6460, 6467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6743, 6809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6916.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7826.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7922, 7925, 7992, 7996, 8016.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7949,
7950.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8138, 8139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8709,
8710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9071.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε θέµα τις αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Ν. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΒ’, σ. 9266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9637, 9665.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9854.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9992,
9999, 10017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10169, 10171, 10181.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10169,
10171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώ-

δικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10246, 10281,
10284, 10286.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10368,
10369.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10590, 10591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10808-10810, 10812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις»». τόµ. ΙΔ’, σ. 11039, 11045,
11122, 11123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 476,
468, 471, 473, 488, 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 518, 519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 749,
750, 755, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 995, 1020.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 512, 518, 519.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
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Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 85, 87, 112.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 299, 301.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1633.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1736.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3034.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3268.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3654.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4372.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10196.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10523.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την ένταξη των τριτέκνων οικο-

γενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
662-664.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2440, 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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4321-4323, 4373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6318, 6319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11106, 11107,
11118.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
31, 32, 33, 51, 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές µελισσοκόµων των
Ν. Χαλκιδικής και Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Β’, σ. 1614.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
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περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1710-1712, 1720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2367, 2368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2658-2663.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3147-3149, 3155, 3161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων των αγροτών της
Νέας Τριγλίας Χαλκιδικής λόγω αγωγών της Δ.Ε.Η. για καθυστερήσεις πληρωµών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3359, 3364, 3368-3370, 3395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση άδειας εγκατάστασης εργοστασίου ανακύκλωσης στην
περιοχή του δήµου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3463, 3464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να εκχωρήσει την εκµετάλλευση του πάρκινγκ σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας για την Καταπολέµηση
του Λαθρεµπορίου και των Παραποιηµένων Προϊόντων και
Γενική Απαλλαγή και των Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων Εγγράφων και των Πινάκων αυτής». τόµ. Ε’, σ. 3932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4482, 4499, 4500, 4501,
4513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής για την
εργασία τους στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων στην
Κασσάνδρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4802.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ζ’, σ. 4839, 4889-4891, 4896, 4946, ΣΤ’, σ. 4751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις προσωπικού στην Ε.Τ. 3 κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό του τοµέα Ψυχικής Υγείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6378.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6390, 6410, 6411.
Οµιλία του για την αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ.

6407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6575, 6577, 6578, 6597, 6598,6631, 6633, 6643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο
της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων. τόµ. Ι’, σ. 7751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7897-7899, 7951, 7993, 8015,
τόµ. ΙΑ’, σ. 7897-7899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7941, 7942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή στρατιωτικού λιµανιού στη Νέα Πέραµο Καβάλας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 8035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της «ΒΙΑΜΥΛ» στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8458,
8459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
«Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της «Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9029, 9030.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9042, 9043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. τόµ. ΙΒ’, σ. 9262, 9263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των καπνοπαραγωγών του Ν. Ροδόπης από την καπνεµπορική εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗ» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την
πρόσληψη µόνιµου προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9691,
9692.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την
κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου
Κήποι-Ipsala». τόµ. ΙΓ’, σ. 9952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 99819983, 9984, 9985, 9999, 10007, 10008, 10016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ.
10035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Πρωτοδικείου Πολυγύρου να κατοχυρώσει έκταση
4.400 στρεµµάτων στην Ιερά Μονή Κουτλουµουσίου Αγίου
Όρους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10502, 10503, 10504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
χρηµάτων για την παραλαβή των αιτήσεων ενεργοποίησης
των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10539.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10610-10613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10800-10802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή µπλακ άουτ, την πρόσληψη µόνιµου
προσωπικού στη Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 11093.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4304, 4343.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4746, τόµ. Ζ’, σ. 4823, 4930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.

Η’, σ. 5824-5826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6584, 6585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8431, 8432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9627.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9839, 9840, 9841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10402.
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4121, 4122, 4123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6353.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό του
Υπ. Εθνικής Άµυνας για τους Επαγγελµατίες Οπλίτες. τόµ.
Γ’, σ. 2141.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6283.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 416, 417, 425.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 176, τόµ. Η’,
σ. 6361, τόµ. Θ’, σ. 6696, 6697, 6698, τόµ. Ι’, σ. 7788,
7789, τόµ. ΙΑ’, σ. 8489, τόµ. ΙΓ’, σ. 9837, 10046, 10047.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1816,
1817, 1818, τόµ. ΣΤ’, σ. 4166, 4167, 4168, 4417, 4419,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8433, 8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες
2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 και
29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης
και την επιβολή των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3265.
Οµιλία του για το τροµοκρατικό χτύπηµα της Αµερικάνικης Πρεσβείας. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3542,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4302, τόµ. Η’, σ. 6145, 6381, τόµ. Θ’, σ. 6696,
6697, 6698, 6810, 6811, τόµ. ΙΒ’, σ. 9242, 9635, 9636.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10230.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1152, 1153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2430, 2431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2848, 2849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6782, 6783.
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2896, 2897.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη συζήτηση επί
των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 4822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6228, 6369, 6421, 6422.
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3417-3419, 3472, 3473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999,ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3774.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6932.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10199.
TΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2791.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
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Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6939.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 2083, 2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2721-2723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3448, 3501.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4185, 4186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6585, 6586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9742-9744, 9780, 9782,
9806, 9810, 9813, 9818, 9819.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 441,
443, 479, 480, 751.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των καστανοπαραγωγών στα Αµπελάκια Λάρισας. τόµ. Β’, σ. 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1606, 1607, 1608, 1609, 1627,
1661, 1690, 1838, 1839, 1840, 1874, 1875, 2081, 2082,
2091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2736.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3152, 3163.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την αναβάθµιση της
παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο Ν.Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3916, 3917.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4769, τόµ. Ζ’, σ. 4822, 4901, 4949, 4950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Ζ’,
σ. 4801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υπολογισµό του έτους 2006 για τα δικαιώµατα του καθεστώτος της
ενιαίας ενίσχυσης των ζαχαροτεύτλων για τους τευτλοκαλλιεργητές του Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του κανονισµού για τα καπνά, την καταβολή ολόκληρης της
επιδότησης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6602, 6603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του ξενοδοχείου «ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΙΤΣ», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη του προσωπικού στο ξενοδοχείο «CORCYRA
BEACH» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
των αναγκαίων µέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας, των εργαζοµένων στη Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Η.
στον άξονα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10356, 10357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10411, 10412, 10413, 10414, 10431, 10428,
10429, 10431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10509.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο Τµήµα Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΔ’, σ. 10663,
10664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων. τόµ. ΙΔ’, σ. 10787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10792-10794, 10812, 10813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών της Αγιάς Λάρισας µετά τις ζηµιές που
υπέστησαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πρόσφατες πυρκαγιές. τόµ. ΙΔ’, σ. 11163, 11164.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. ΙΔ’,
σ. 11185, 11186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛ.Γ.Α.) των ζηµιών στην παραγωγή και στο αγροτικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές. τόµ. ΙΕ’, σ. 17.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, από το φόρο κληρονοµιάς για αγροτεµάχια που απέκτησαν µε γονική παροχή.
τόµ. ΙΕ’, σ. 164.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 423.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις γυναίκες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 687, 688, 698,
701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 781.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Σ.Ε. τόµ. Β’,
σ. 1176, 1178, 1189.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2424.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πληγέντων από τις θεοµηνίες. τόµ. Δ’, σ. 2621, 2641,
2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2683-2686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3742, 3743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3807, 3818.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3843-3845, 3907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Αερολιµένες και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό εκµετάλλευσης των χώρων στάθµευσης του αεροδροµίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 4799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6305.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφια-

κής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6681.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7797.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9031-9033, 9044.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10195.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1429, 1457, 1492, 1497.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Εξωτερικών, σχετικά
µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2726, 2727.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4783, τόµ. Ζ’, σ. 4915, 4932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1009.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 197, 198, 199, 200, 201, 204, 207, 208,
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209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1601, 1602, 1606, 1610, 1618,
1619, 1620, 1623-1627, 1655, 1660, 1665, 1666, 1669,
1670, 1672, 1677, 1684, 1691, 1832, 1834, 1837, 1838,
1844, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1889, 1892, 2077,
2078, 2080, 2087, 2093.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3029-3032.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3332-3335.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4119-4121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6634, 6637, 6638, 6643, 6647, 6648, 6649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7943, 7956, 7957, 7986, 7992,
7998, 8002, 8012, 8013, 8016, 8017, τόµ. ΙΑ’, σ. 8096.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 8033.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
χώρο της υγείας. τόµ. Β’, σ. 844, 845.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στην
ακτοπλοΐα. τόµ. Α’, σ. 809, 810.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε συµβάσεις δροµολογιακών γραµµών. τόµ. Β’, σ. 1205, 1216, 1217.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3296, 3309, 3310.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6284.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισµού Απασχόλησης
Ελλήνων Ναυτικών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8735, 8749, 8759, 8760.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεργία
και την ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο του τουρισµού
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 139, 140.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3023, 3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3676, 3677.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4087, 4088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4503, 4504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9679.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΓ’, σ. 10317, 10318.
Φ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία
εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2353, 2355, 2376, τόµ. Δ’, σ. 2408,
2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2657, 2703,
2709, 2712, 2820, 2839, 2923-2925.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2709,
τόµ. Η’, σ. 6145.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Ε’, σ.
3158.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση-ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τόµ.
Ε’, σ. 3302, 3303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3370, 3371, 3385, 3386, 3387.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3531, 3532, 3533, 3534.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Ε’, σ. 3903.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266-4268, 4273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το επιχειρηµατικό
περιβάλλον. τόµ. ΣΤ’, σ. 4443-4446, 4450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4482, 4494, 4495, 4496.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και των αποβλήτων. τόµ. Η’, σ. 6144, 6145,
6146.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η’, σ. 6383.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές
συµβάσεις, την αποζηµιωτική συλλογική αγωγή και τις αρχές λειτουργίας οργάνων για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών». τόµ. Η’, σ. 6407, 6408, 6409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6740, 6741, 6748,
6809.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7824, 7825, 7834.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7824, 7825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7919, 8920, 7921, 7922, 7925,
7950, 7951, 7986, 7992, 7998.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8433,
8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9208, 9224, 9225, 9226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9985,
9986, 10014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10245, 10283,
10285.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10606-10608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών»». τόµ. ΙΔ’, σ. 10696, 10697.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµο-

διότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1884, 2089.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3014.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4344, 4345, 4346, 4371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10200, 10202.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10200,
10202.
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2943, 2944.
ΦΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 437,
438, 475, 476.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1136, 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1651, 1652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2413, 2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2728, 2729.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Ε’, σ. 3587.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4341, 4342, 4343, 4377.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4770, 4771, τόµ. Ζ’, σ. 4848, 4870, 4871, 4953,
4954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός
(Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6913.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8010, 8011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλάµάτα και
Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8436, 8437, 8471, 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9772, 9773, 9802, 9811,
9815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής α-

σφάλισης». τόµ. ΙΔ’, σ. 10555.
Οµιλία του στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 112 Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σχετικά
µε το θέµα της αγοράς οµολόγων από τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10608, 10609, 10610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Πτωχευτικός Κώδικας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10740, 10741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 460,
461, 462, 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου
2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 625.
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δύο
Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1655, 1656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6327.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του ΕΛ.Γ.Α. στο Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9065.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1717, 1719, 1720, 1741.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2798-2800,
2804, 2807, 2815, 2845, 2904.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό για τα
φράγµατα του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3353, 3354.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στον
Ο.Τ.Ε. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263, 4264, 4265, 4266, 4269.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δυσφήµηση του ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας. τόµ. Ζ’, σ. 4858, 4859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί Κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’,
σ. 6111, 6112, 6115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6613, 6614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το βιολογικό καθαρισµό του δήµου Λαππαίων Ν. Ρεθύµνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6856, 6857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µελέτη
βιωσιµότητας της µονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα. τόµ.
Θ’, σ. 6857, 6858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση του δήµου Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 8034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
«Μακεδονική Βιοµηχανία Μετάλλου Α.Ε.» στη Δράµα, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8896,
8897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της «Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9029, 9030.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη βιωσιµότητα και την
κερδοφορία των υπό ίδρυση µονάδων βιοαιθανόλης στην
Ελλάδα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083, 9084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9256, 9257, τόµ. ΙΓ’, σ. 9832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των απαραίτητων πιστώσεων για τα έργα παράκαµψης Αµαρύνθου και Βασιλικού στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10027,
10028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του τριπόλου Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πλατυγιάλι Αστακού
στους πόλους ανάπτυξης που προορίζονται για χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 20072013. τόµ. ΙΔ’, σ. 10541, 10542, 10543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10543, 10544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 990, 991, 995, 998.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1135, 1136.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Β’, σ. 1366, 1367.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή

και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατασκευή πυρηνικού
σταθµού στον Έβρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αναµόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10237, 10238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 134, 136, 137, 178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 452,
473, 479, 490, 491.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2867, 2868.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1666, 1855, 2089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στις Δ.Ε.Κ.Ο. τόµ. Γ’, σ. 2167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2859-2861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3442, 3497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999,ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3770.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6331, 6332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9771, 9800, 9815.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του 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». τόµ. ΙΓ’, σ. 9858.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα υγείας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10056, 10067.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10522, τόµ. ΙΔ’, σ. 10553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
κλινών Εντατικής Θεραπείας Παιδιών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Ρύθµιση θεµάτων δηµοσκοπήσεων». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 743.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 903, 904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1844, 1845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2596.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ζ’, σ. 4954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5831, 5832.
Οµιλία του στη συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Η’, σ. 5864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενη-

µέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 112, 114.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2690-2693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6649, 6650.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2735.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7846, 7871, 7874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (E65) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 166.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 34,
τόµ. Β’, σ. 910, 1228, 1229, 1289, τόµ. Δ’, 2709, 2790,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4030, 4031, 4043, 4044, 4334, τόµ. Θ’, σ.
6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6680, τόµ. ΙΓ’, σ.
10326, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 992.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Γ’, σ. 1666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3382, 3383, 3384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3988.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6670, 6671,
6672, 6673, 6674, 6680, τόµ. ΙΑ’, σ. 8509, 8510.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους παλιννοστούντες Ποντίους. τόµ. ΙΑ’, σ. 8509, 8510.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δηµόσια ασφάλεια. τόµ. ΙΑ’, σ. 8703.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 272, 290,
292.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 402-404, 415, 416.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1762,
1763, 1764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα των Ελλήνων αγροτών. τόµ. Ε’, σ. 3527, 3531, 3539, 3540.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4229, 4230.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του πτηνοτροφικού κλάδου. τόµ. Ι’, σ. 7819.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστηµίων,
χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση σχεδίου µέτρων πρόληψης και έκτακτης ανάγκης για την
περιοχή του δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3187, 3225.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση των υπηρεσιών σίτισης του Νοσοκοµείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. τόµ. Ε’, σ. 3602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης νερού στη Θεσσαλονίκη
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4478-4480.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6234.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους ανάπηρους και τους χρόνια πάσχοντες.
τόµ. Ι’, σ. 8043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανι-

σµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8629, 8640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8842, 8874, 8875, 8881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9624, 9650, 9666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καταστηµαταρχών από την κατασκευή του µετρό στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». τόµ. ΙΕ’, σ. 511, 521, 525.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ.
29, 63.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. Α’, σ. 9911.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2004 β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2004. τόµ. Β’, σ. 1110-1112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2937, 2938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους Ελληνικούς Αερολιµένες και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από το ελληνικό δηµόσιο του εισπραχθέντος ποσού, µετά την πρόσφατη δηµοπρασία των φυγαδευθέντων αντικειµένων από την τέως βασιλική οικογένεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4045.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 85 Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6745, 6746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 331Α’) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7859, 7860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7888, 7947, 8015, 8016.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων
του Δηµοσίου, µακροχρόνιες και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 99779979, 9998, 9999, 10005, 10007, 10015.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10582.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 3039, 3040.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το κάπνισµα. τόµ. Β’, σ. 1545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1604-1606, 1630, 1631, 1665, 1666,
1689, 1690, 1836, 1837, 1838, 1877, 1878, 2080, 2091,
2093.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1665,
1666.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Προγράµµατα ανασυγκρότησης περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’, σ. 1721.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προγράµµατα ανασυγκρότησης
περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση». τόµ. Γ’,
σ. 1727.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπη-

ρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2826.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των Ειδικών Ταµείων στο Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3322.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3326-3328, 3340.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Ε’, σ. 3808.
Οµιλία της στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4186, 4188.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ολυµπιακό χωριό. τόµ. Η’, σ. 6175, 6176.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6777.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική για την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
τόµ. Θ’, σ. 6484, 6499.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6588.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα
Υγείας. τόµ. Θ’, σ. 6865.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). τόµ. Ι’, σ. 7795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8007.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9035, 9046.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9236, 9237.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη βορειοδυτική Αττική, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9877.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9887.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10105, 10106.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόµο 1910/1944». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
665.
ΧΡΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τρο-
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ποποίηση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το ν.
1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’) σχετικά µε την αναδιοργάνωση της
Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». τόµ. Ε’, σ. 3636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Συνεταιρισµοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9629.
Οµιλία του του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 10192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10400.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». τόµ. Α’, σ. 285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. Α’, σ. 410, 411, 427.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τευτλοπαραγωγή
και την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Γ’, σ. 1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2887, 2888.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των
Μουσικών Σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6459, 6467, 6468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6618.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 94999501, 9511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Δηµιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Διά βίου Μάθησης, ρύθµιση
θεµάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9656.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Πολιτιστική Χορηγία». τόµ. Ε’, σ. 3232.
Οµιλία του στην πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές
του Κόµµατός του. τόµ. ΣΤ’, σ. 4180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 5857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». τόµ. Η’, σ. 6312.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Θ’, σ. 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Έγκριση της σύστασης Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισµού του». τόµ. ΙΑ’, σ. 8637, 8638, 8642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού». τόµ. ΙΑ’, σ.
8854.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11018, 11019,
11055, 11085, 11101, 11124.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1654.
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 2007». τόµ. Δ’, σ. 2845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
3451, 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’)». τόµ.
Ε’, σ. 3773.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’,
σ. 4947-4949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 9753, 9754.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10510.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ι.Κ.Α. τόµ. Α’, σ. 204, 205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διώρυγα της Κορίνθου,
την προστασία των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας». τόµ. Γ’, σ. 1649, 1855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, α-
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πλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2007». τόµ. Δ’, σ. 2950.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν
την επανίδρυση του Κράτους στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµοθέτηση παραδιοικητικού µηχανισµού και δηµιουργίας κυκλωµάτων». τόµ. Ε’, σ.
3328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6574, 6575, 6630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 8006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). τόµ.
ΙΓ’, σ. 10103-10105, 10124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων
και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης». τόµ. ΙΓ’, σ. 10524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών
των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10805-10807, 10815.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄

2387-2478
2479-2608
2609-2646
2647-2694
2695-2750
2751-2852
2853-2960
2961-3138
3139-3166
3167-3218
3219-3244
3245-3280
3281-3312
3313-3344
3345-3416
3417-3452
3453-3512
3513-3546
3547-3592
3593-3660
3661-3724
3725-3790
3791-3822
3823-3908
3909-3968
3969-4002
4003-4034
4035-4108
4109-4150
4151-4244
4245-4274
4275-4328
4329-4352
4353-4384
4385-4420
4421-4452
4453-4722
4723-4792
4793-4850
4851-4904
4905-4956
4957-5662

Ολοµέλεια
2-10-06 (πρωΐ)
2-10-06 (απόγευµα)
3-10-06
4-10-06
5-10-06
6-10-06
9-10-06
10-10-06
24-10-06
2 5 -10-06
30-10-06
31-10-06
1-11-06
2-11-06
3-11-06
6-11-06
7-11-06
8-11-06
9-11-06
10-11-06
13-11-06
14-11-06
15-11-06
16-11-06
1 7 -11-06
20-11-06
21-11-06
22-11-06
23-11-06
24-11-06
27-11-06
28-11-06
29-11-06
30-11-06
1-12-06
4-12-06
5-12-06
6-12-06
7-12-06
8-12-06
1 1 -12-06
12-12-06

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

1-4
5-6
7-76
77-100
101-122
123-182
183-210
211-258
259-308
309-394
395-430
431-470
471-754
755-786
787-826
827-862
863-906
907-1118
1119-1166
1167-1192
1193-1222
1223-1260
1261-1292
1293-1346
1347-1376
1377-1412
1413-1450
1451-1474
1475-1498
1499-1530
1531-1560
1561-1640
1641-1692
1693-1742
1743-1786
1787-1824
1825-1860
1861-2096
2097-2124
2125-2154
2155-2184
2185-2386

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

13-12-2006
14-12-2006
15-12-2006
17-12-2006
18-12-2006
19-12-2006
20-12-2006
21-12-2006
8-1-2007
9-1-2007
10-1-2007
11-1-2007
12-1-2007
15-1-2007
16-1-2007
17-1-2007
18-1-2007
19-1-2007
22-1-2007
23-1-2007
24-1-2007
25-1-2007
26-1-2007
29-1-2007
30-1-2007
31-1-2007
1-2-2007
2-2-2007
3-2-2007
4-2-2007
5-2-2007
6-2-2007
7-2-2007
8-2-2007
9-2-2007
12-2-2007
13-2-2007
14-2-2007
15-2-2007
20-2-2007
21-2-2007
22-2-2007
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
ΠΕ΄
ΠΣΤ΄
ΠΖ΄
ΠΗ΄
ΠΘ΄

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

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ. ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
23-2-2007
26-2-2007
27-2-2007
28-2-2007
1-3-2007
2-3-2007

Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄

5663-5698
5699-5730
5731-5844
5845-6078
6079-6116
6117-6158

5-3-2007

Η΄

6159-6192

6-3-2007

Η΄

6193-6276

7-3-2007

Η΄

6277-6370

8-3-2007

Η΄

6371-6432

9-3-2007

Η΄

6433-6468

12-3-2007

Θ΄

6469-6504

13-3-2007

Θ΄

6505-6556

14-3-2007

Θ΄

6557-6606

15-3-2007

Θ΄

6607-6662

16-3-2007
19-3-2007
20-3-2007
21-3-2007
22-3-2007
26-3-2007
27-3-2007
28-3-2007
29-3-2007
30-3-2007
16-4-2007
17-4-2007
18-4-2007
19-4-2007
20-4-2007
23-4-2007
24-4-2007
25-4-2007
26-4-2007
27-4-2007
2-5-2007
3-5-2007
4-5-2007
7-5-2007
8-5-2007
9-5-2007
10-5-2007
11-5-2007
14-5-2007
15-5-2007
16-5-2007
17-5-2007
18-5-2007
21-5-2007
22-5-2007

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

6663-6698
6699-6754
6755-6784
6785-6814
6815-6848
6849-6886
6887-7166
7167-7736
7737-7778
7779-7808
7809-7836
7837-7886
7887-7928
7929-8020
8021-8056
8057-8088
8089-8394
8395-8448
8449-8482
8483-8518
8519-8644
8645-8684
8685-8716
8717-8760
8761-8864
8865-8882
8883-9014
9015-9048
9049-9076
9077-9212
9213-9248
9249-9456
9457-9488
9489-9514
9515-9644

ΡΛΕ΄
ΡΛΣΤ΄
ΡΛΖ΄
ΡΛΗ΄
ΡΛΘ΄
ΡΜ΄
ΡΜΑ΄
ΡΜΒ΄
ΡΜΓ΄
ΡΜΔ΄
ΡΜΕ΄
ΡΜΣΤ΄
ΡΜΖ΄
ΡΜΗ΄
ΡΜΘ΄
ΡΝ΄
ΡΝΑ΄
ΡΝΒ΄
ΡΝΓ΄
ΡΝΔ΄
ΡΝΕ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΖ΄
ΡΝΗ΄
ΡΝΘ΄
ΡΞ΄
ΡΞΑ΄
ΡΞΒ΄
ΡΞΓ΄
ΡΞΔ΄
ΡΞΕ΄
ΡΞΣΤ΄

23-5-2007
24-5-2007
25-5-2007
29-5-2007
30-5-2007
31-5-2007
1-6-2007
4-6-2007
5-6-2007
6-6-2007
7-6-2007
8-6-2007
11-6-2007
12-6-2007
13-6-2007
14-6-2007
15-6-2007
18-6-2007
19-6-2007
20-6-2007
21-6-2007
22-6-2007
25-6-2007
26-6-2007
27-6-2007
28-6-2007
29-6-2007
2-7-2007
3-7-2007
4-7-2007
5-7-2007
6-7-2007

ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄

10-7-2007
11-7-2007
12-7-2007
13-7-2007
17-7-2007
18-7-2007
19-7-2007
24-7-2007
25-7-2007
26-7-2007
27-7-2007
31-7-2007
1-8-2007
2-8-2007 (πρωΐ)
2-8-2007 (απόγευµα)

ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄
ΙΣΤ΄

9645-9670
9671-9684
9685-9714
9715-9778
9779-9820
9821-9866
9867-9898
9899-9928
9929-10000
10001-10020
10021-10038
10039-10072
10073-10128
10129-10220
10221-10252
10253-10298
10299-10340
10341-10372
10373-10490
10491-10530
10531-10566
10567-10600
10601-10654
10655-10726
10727-10774
10775-10816
10817-10860
10861-10896
10897-11052
11053-11086
11087-11152
11153-11306

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

1-130
131-156
157-406
407-428
429-476
477-496
497-530
531-580
581-644
645-678
679-702
703-762
763-970
971-1002
1003-1054

