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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘEMATOΛΟΓΙKO EYPETHPIO
Α
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου
Όρους µέχρι 500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6229.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση).τόµ. ΙΘ’, σ. 2038.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απόδοση στο Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία
και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΘ’, σ. 2223.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανοµικού
Κώδικα» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ. ΙΓ’, σ. 10128-10134, 1013610183, τόµ. ΙΔ’, σ. 10286.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους αγρότες και
τις αγρότισσες. τόµ. Ε’, σ. 3510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Ειδικής
Συνεδρίασης αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα, µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5970-6008.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα σιτηρά και την
κερδοσκοπία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10246.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
υγειονοµικών µονάδων στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9044.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5440.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Η’,
σ. 6100.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους των λιπασµάτων. τόµ. Ι’, σ. 7782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών από τα προγράµµατα
RAGBY και FAR κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10247.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10964.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της
Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11981.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5439.
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086, 1087.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αγοραστός Κ., τόµ. Α’, σ. 495.
Αθανασιάδης Α., τόµ. Γ’, σ. 1765.
Αλαβάνος Α., τόµ. Ζ’, σ. 5424.
Αλευράς Α., τόµ. ΣΤ’, σ. 4051.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ε., τόµ. Γ’, σ. 1884.
Αµοιρίδης Ι., τόµ. Β’, σ. 1521, τόµ. ΙΒ’, σ. 9403.
Αναγνωστόπουλος Γ., τόµ. Ζ’, σ. 5442.
Αντωνίου Α., τόµ. ΙΕ’, σ. 1158.
Αράπογλου Χ., τόµ. Δ’, σ. 2341.
Βαγιωνάς Γ., τόµ. Δ’, σ. 2722, τόµ. ΙΑ’, σ. 7971.
Βορίδης Μ., τόµ. ΙΑ’, σ. 8399.
Γείτονας Κ., τόµ. Θ’, σ. 6548, τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
Γερανίδης Β., τόµ. Θ’, σ. 6932.
Γεροντόπουλος Κ., τόµ. Α’, σ. 546.
Γιακουµάτος Γ., τόµ. Γ’, σ. 1783.
Γιαννάκης Μ., τόµ. ΙΑ’, σ. 7971.
Γιαννόπουλος Α., τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12003.
Γκιουλέκας Κ., τόµ. Η’, σ. 6268.
Δένδιας Ν., τόµ. ΣΤ’, σ. 4322.
Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Α’, σ. 729, τόµ. Β’, σ. 1568,
τόµ. Γ’, σ. 1927, τόµ. ΣΤ’, σ. 4256, τόµ. Η’, σ. 6268, τόµ. Ι’,
σ. 7794, τόµ. ΙΔ’, σ. 10880.
Δραγώνα Θ., τόµ. Α’, σ. 722, τόµ. Γ’, σ. 1642, τόµ. Ι’, σ.
7640.

Ζήση Ρ., τόµ. Α’, σ. 688.
Καρανίκας Η., τόµ. Γ’, σ. 1904, τόµ. Ι’, σ. 7640, τόµ. ΙΓ’,
σ. 10073.
Καράογλου Θ., τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
Καρασµάνης Γ., τόµ. Γ’, σ. 1790.
Καρατζαφέρης Γ., τόµ. Β’, σ. 1417.
Καρτάλης Κ., τόµ. ΙΑ’, σ. 8029.
Κατσέλη Λ., τόµ. Α’, σ. 628, τόµ. Β’, σ. 1568, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12018, τόµ. ΙΘ’, σ. 2129.
Κασαπίδης Γ., τόµ. ΙΗ’, σ. 1367.
Κεφαλογιάννη Ο., τόµ. Ε’, σ. 3647.
Κεφαλογιάννης Ε., τόµ. Ι’, σ. 7794, τόµ. ΙΘ’, σ. 2064.
Κόρκα-Κώνστα Α., τόµ. Β’, σ. 1568.
Κοροβέσης Π., τόµ. ΙΑ’, σ. 8296, τόµ. ΙΒ’, σ. 8797.
Κουκοδήµος Κ., τόµ. Α’, σ. 543.
Κουτµερίδης Ε., τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
Κωνσταντινίδης Ε., τόµ ΙΑ’, σ. 7971, τόµ. ΙΔ’, σ. 10376.
Λαµπίρης Η., τόµ. Α’, σ. 589.
Λιάσκος Α., τόµ. Ζ’, σ. 5002, τόµ. ΙΔ’, σ. 10334.
Λιβανός Σ., τόµ. Β’, σ. 1417, τόµ. Ι’, σ. 7713.
Λοβέρδος Α., τόµ. Γ’, σ. 1790, τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9044.
Μαρκογιαννάκης Χ., τόµ. Β’, σ. 1417.
Μαρκόπουλος Κ., τόµ. Δ’, σ. 2622, τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
Μητσοτάκης Κ., τόµ. ΣΤ’, σ. 4330.
Μπανιάς Ι., τόµ. Α’, σ. 596, τόµ. Γ’, σ. 1676, τόµ. Ζ’, σ.
5427.
Μπαντουβάς Κ., τόµ. Η’, σ. 5922, τόµ. ΙΒ’, σ. 8781.
Μπόλαρης Μ., τόµ. ΙΔ’ σ. 10890.
Μπουζάλη Π., τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΒ’, σ. 8781.
Νικηφοράκης Σ., τόµ. Β’, σ. 1488.
Ορφανός Γ., τόµ. Α’, σ. 729, τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Ι’, σ.
7640, τόµ. ΙΕ’, σ. 11032.
Παναγιωτόπουλος Ν., τόµ. ΙΒ’, σ. 9436.
Παπαδηµάτος Ν., τόµ. ΙΒ’, σ. 9044.
Παπαδηµητρίου Γ., τόµ. Γ’, σ. 1765, τόµ. Δ’, σ. 2584,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8290, τόµ. ΙΒ’, σ. 8766, τόµ. ΙΓ’, σ. 10247.
Παπαδόπουλος Α., τόµ. Γ’, σ. 1659, 2191, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12516.
Παπακωνσταντίνου Γ., τόµ. Ε’, σ. 3086.
Παπαληγούρας Α., τόµ. Γ’, σ. 1996, τόµ. Ζ’, σ. 5144, τόµ.
Η’, σ. 5922, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931.
Παπανδρέου Β., τόµ. ΙΒ’, σ. 9406, τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
Παπαχρήστος Ε., τόµ. ΙΗ’, σ. 815.
Παπουτσής Χ., τόµ. Β’, σ. 1396.
Πατριανάκου Φ., τόµ. Η’, σ. 5748.
Παυλίδης Α., τόµ. Α’, σ. 589.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., τόµ. Γ’, σ. 2176, τόµ. Ε’, σ.
3895, τόµ. Η’, σ. 5560.
Πετραλιά-Πάλλη Φ., τόµ. Β’, σ. 895.
Πιπιλή Φ., τόµ. Δ’, σ. 2722, τόµ. ΙΒ’, σ. 8781.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου Α., τόµ. Ζ’, σ. 5510.
Σαλαγκούδης Γ., τόµ. Ε’, σ. 3528.
Σαλµάς Μ., τόµ. ΙΑ’, σ. 8290.
Σαµαράς Α., τόµ. ΙΑ’, σ. 8290.
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Σαχινίδης Φ., τόµ. Θ’, σ. 6932, τόµ. ΙΗ’, σ. 1399.
Σηµίτης Κ., τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Β’, σ. 1111, τόµ. Ε’, σ.
3647, τόµ. Η’, σ. 5768, τόµ. ΙΒ’, σ. 8781, τόµ. ΙΓ’, σ.
10152, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11962.
Σκραφνάκη Μ., τόµ. Γ’, σ. 1824.
Σταϊκούρας Χ., τόµ. ΙΒ’, σ. 8821.
Τζαβάρας Κ., τόµ. Δ’, σ. 2822, τόµ. ΙΑ’, σ. 8290.
Τσαβδαρίδης Λ., τόµ. Δ’, σ. 2542, τόµ. ΙΒ’, σ. 9382.
Τσιάρας Κ., τόµ. ΙΑ’, σ. 7971.
Τσιρώνης Δ., τόµ. Γ’, σ. 1637.
Τσιτουρίδης Σ., τόµ. Γ’, σ. 1895, τόµ. ΣΤ’, σ. 4322, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8990.
Τραγάκης Ι., τόµ. ΙΑ’, σ. 7971, τόµ. ΙΗ’, σ. 912.
Χαλκίδης Μ., τόµ. Ε’, σ. 3250.
Χαρακόπουλος Μ., τόµ. Β’, σ. 1488.
Χατζή Οσµάν Α., τόµ. Ζ’, σ. 5510, τόµ. ΙΓ’, σ. 10152, τόµ.
ΙΖ’, σ. 174.
Χριστοφιλογιάννης Δ., τόµ. ΙΑ’, σ. 7971.
Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Γ’, σ. 2040.
Χρυσοχοΐδης Μ., τόµ. Ι’, σ. 7885, τόµ. ΙΔ’, σ. 10318.
Ψαριανός Γ., τόµ. ΙΕ’, σ. 11562.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3233.
ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Διεθνούς
Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου, διά του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε το νέο Αεροδρόµιο Ηρακλείου.
τόµ. Ε’, σ. 3576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση παράδοσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόµια της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11506.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (βλ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Διεθνείς,
Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1030, τόµ. Γ’, σ. 20662068.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών
από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Boυλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2588.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στην
έλλειψη συστηµάτων αυτοπροστασίας από τα ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη και ελικόπτερα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5545.
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2370.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 515, τόµ. Γ’,
σ. 1786.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1030, τοµ. Γ’, σ. 20662068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1098.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόµια της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5808.
ΑΖΕΡΜΠΑ’Ι’ΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελω-
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νειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 4003.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο
κέντρο της Αθήνας από οµάδες αντιεξουσιαστών, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12275.
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1043.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το διορισµό αθλητών που διακρίθηκαν
στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς αγώνες του
2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον εφηβικό αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9396.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας
µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1786-1834, 1887-1915,
1917-1946, 2011.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8201.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας
µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1107, τόµ. ΙΘ’,
σ. 1786-1834, 1887-1915, 1917-1946, 2011.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της τιµής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 504.
ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1471.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918, 8919.
ΑΙΔΗΨΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1466.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη. τόµ. Β’, σ. 1198, 1202-1395.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης για άρση της ασυλίας της Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη.τόµ. Β’, σ. 1202-1395.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση της ασυλίας της
Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5217, 5224-5426.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης για άρση της ασυλίας της Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 52245426.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Ι. Ραγκούση. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8470, 8477-8667.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη και Ι. Ραγκούση.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8477-8667.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Α.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση του
Α.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 590.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την παραχώρηση στις τοπικές κοινωνίες
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων των ολυµπιακών πόλεων
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6016.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µετατροπή της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 929.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη βελτίωση του προβλήτα Φανερωµένης Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10859.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10895.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΖ’, σ. 155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της τιµής των ακτοπλοΐκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 504.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου
‘Ορους µέχρι 500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6229.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8930.
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-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
ΑΛΒΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων
στους Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου
‘Ορους µέχρι 500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6229.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε κυκλοφορία ασθενούς µε
δυσίατη ασθένεια. τόµ. Γ‘, σ. 2063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την τήρηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα
Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864, 6223.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση της παραχώρησης έκτασης της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7646.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση της
παραγωγής τσίπουρου µε την ελληνική πρώτη ύλη κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2034.
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση της
παραγωγής τσίπουρου µε την ελληνική πρώτη ύλη κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2034.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών, στα πλαίσια
αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Γ’, σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5506.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.τόµ. Ε’,
σ. 3835-3850.
Ανακοινώνεται η σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3836-3837.
Επιστολές από τον Πρόεδρο της Βουλής προς τους Αρχηγούς των Κοµµάτων για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.τόµ. Ε’, σ. 38393842.
Επιστολές προς τους Αρχηγούς των Κοµµάτων από τον
Πρόεδρο της Βουλής µε τα ονόµατα των προτεινόµενων για
συµµετοχή Βουλευτών στην Επιτροπή Αναθεώρησης του
Συντάγµατος.τόµ. Ε’, σ. 3844-3849.
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Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας λειτουργίας
της Επιτροπής Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. Ι’, σ. 7227.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης Διατάξεων
του Συντάγµατος καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. ΙΑ’, σ.
8219.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8385-8415, 8424-8453, τόµ. ΙΒ’, σ. 8703-8727,
8820-8864, 8871-8904, 8992-9020.
Λήψη απόφασης (ψηφοφορία) επί των Αναθεωρητέων
Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481-10048.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη διαδικασία της
Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ.
9481.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη διαδικασία για
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9482-10048.
Ανακοινώνεται το Ψήφισµα της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Aναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Ψηφοφορία του Ψηφίσµατος της Η’ Αναθεωρητικής
Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ.
10052.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής προς
όλους εκείνους που συνέβαλαν στη διαδικασία της Συνταγµατικής Αναθεώρησης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10210.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κήρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής της ΙΒ’
Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 154 Προεδρικό Διάταγµα:
«Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκληση της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής». τόµ. Α’, σ. 1, 2.
Ανακοινώνεται δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 3.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας.
τόµ. Α’, σ. 4.
Ανακοινώνεται δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα ότι επιλέγει για την εκλογή της
την Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 5.
Ανακοινώνεται δήλωση του Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη ότι επιλέγει
για την εκλογή του την A’ Eκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 6.
Ανακοινώνεται δήλωση του Αρχηγού του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου ότι επι-

λέγει για την εκλογή του την Εκλογική Περιφέρεια Ηρακλείου Ν. Κρήτης. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Δηµητρίου Σιούφα ως
Προέδρου της Βουλής της ΙΒ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνονται επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α’, σ. 27-165, 226,
443, 466-488.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 202 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης των µελών της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 166-170.
Ανακοινώνονται τα υπ’ αριθµ. 163 και 164 Προεδρικά
Διατάγµατα περί αποδοχής της παραίτησης του κ. Π. Παυλόπουλου από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών για την διεξαγωγή των εκλογών αντίστοιχα. τόµ. Α’, σ. 167.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 206 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης του Kωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 170-172.
Ανακοινώνεται το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
του Kωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 460-464.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και ορίζεται ως αρµόδια για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής µετά τη δια του Π.Δ. 205/19.9.2007
συγχώνευση Υπουργείων. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και ορίζεται ως αρµόδια
για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εσωτερικών. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται ότι σύσσωµη η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει τις ευχές της για αποκατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Α’, σ. 513.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
τον Κανονισµό της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α’, σ.
517.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του ορίζει ηµέρα συζητήσεως των
επικαίρων ερωτήσεών του, την Παρασκευή. τόµ. Α’, σ. 530.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών της Βουλής
για την Α’ Σύνοδο της ΙΒ’ Βουλευτικής Περιόδου: Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές, Ειδική Διαρκής Επιτροπή επί του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους, Ειδική
Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής και Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
τόµ. Α’, σ. 562-578.
Ανακοινώνεται απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
για την ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού υλικού και του εξοπλισµού πληροφορικής. τόµ. Α’, σ. 606.
Ανακοινώνεται ότι η ΙΒ’ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων 2006-2007, θα πραγµατοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου 2008. τόµ. Α’, σ. 609.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»:α) κατά του Υπουργού Εσωτερι-
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κών κ. Π. Παυλόπουλου και του Υφυπουργού Εσωτερικών
κ. Α. Νάκου, β) κατά των πρώην Υπουργών Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου, κ. Σ.
Τσιτουρίδη και κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Β. Μαγγίνα κατά τα έτη 2005-2007
και γ) κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ε. Μπασιάκου. τόµ. Β’, σ. 1168.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1477.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει: α) τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006 β) τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ. 1534.
Ο Υπουργός Εθνικής ‘Αµυνας κ. Κ. Τασούλας εκφράζει
τα συλλυπητήρια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας για το θάνατο του Ιπτάµενου Σµηναγού Αθανασίου Μπατσαρά. τόµ. Γ’, σ. 2267.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Β. Μαγγίνα από τη θέση
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και β) διορισµού της κ. Φ. Πάλλη-Πετραλιά, ως Υπουργού
του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Δ’,
σ. 2845, 2846.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3835.
Ανακοινώνεται η είδηση της κοίµησης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ.
3909.
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ.
3912.
Ανακοινώνεται ότι η Πέµπτη 31-1-08 ηµέρα κηδείας του
Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ορίζεται ηµέρα αργίας και
για τη Βουλή. τόµ. Ε’, σ. 3912.
Ανακοινώνεται έγγραφο του Προέδρου της Βουλής προς
τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου κ. Κ. Μαυριά,
σχετικά µε τα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση και λήψη απάντησης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4093.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κουκοδήµος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι
δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4157.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4184.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4208.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τις ευχές του Σώµατος
για τη δοκιµασία της κ. Μαριέττας Γιαννάκου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4398.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τις ευχές του για καλή
επιτυχία στο Συνέδριο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.

Συγχαρητήρια αναφορά προς τους κ.κ. Α. Τσίπρα, Φ.
Κουβέλη, Α. Αλαβάνο αναφορικά µε το Συνέδριο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4429.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει το θάνατο του
πρώην Βουλευτή και Αντιπροέδρου της Βουλής Π. Κοσιώνη
και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώµατος. τόµ. ΣΤ’, σ.
4605.
Ανακοινώνεται η απόφαση για τέλεση πολιτικού µνηµοσύνου για το θάνατο των πρώην Βουλευτών: Π. Κοσιώνη,
Δ. Χονδροκούκη, Χ. Αντωνίου και Χ. Γραµµατίδη. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4605.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Π. Κοσιώνη, Δ. Χονδροκούκη, Χ. Αντωνίου, Χ. Γραµµατίδη. τόµ. Ζ’, σ. 4979.
Ανακοινώνεται ότι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγµατοποιείται εκστρατεία εξοικονόµησης ενέργειας στην Ευρώπη µε συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Ζ’, σ. 5070.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Γ.
Ορφανού. τόµ. Ζ’, σ. 5200.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της Διακοµµατικής Επιτροπής «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων».
τόµ. Η’, σ. 5541.
Ανακοινώνεται η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµου στη Βουλή και εκφράζονται ευχές για καλή επιτυχία στο έργο του. τόµ. Η’, σ. 5732.
Ανακοινώνεται ότι µε τα υπ’ αρ. 186/5-2-2008, 450/5-22008 και 520/11-2-2008 έγγραφα του Προέδρου της Βουλής προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής, καθηγητή κ. Κ. Μαυριά, ζητήθηκε γνωµοδότηση
του αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής επί των αναφεροµένων σ’αυτά ζητηµάτων. τόµ. Η’,
σ. 6113.
Ανακοινώνονται συλλυπητήρια για το θάνατο των τριών
στρατιωτικών στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Θ’, σ. 6364.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη περί αποχώρησης από
τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6443.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6945.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας λειτουργίας
της Επιτροπής για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 7227.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
7439.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέ-
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ξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπογράφουν αίτηση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο
νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική
µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του Κόµµατός της υπέβαλαν
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Η Προεδρεύουσα της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου εκφράζει τα συλλυπητήρια του Προεδρείου και όλης της Βουλής για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7450.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής υπόµνηµα
από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. µε υπογραφές για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. τόµ. Ι’, σ. 7573-7579.
Ανακοινώνεται η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας
που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. Ι’, σ. 7910.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Δηµόσιας Τάξης κ.κ.
Γ. Βουλγαράκη και Β. Πολύδωρα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του Κόµµατός
του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Ανακοινώνεται η καθιέρωση της 20ης Μαΐου εκάστου έτους ως «Ηµέρα της Θάλασσας και τιµής προς τη Ναυτιλία».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8081.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης, Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και τα
µέλη της Επιτροπής, Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Πολιτισµού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν το «Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8187.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. ΙΑ’, σ. 8219.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Εθνικής ‘Αµυνας
κ. Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8726.

Ανακοινώνεται η απευθείας µετάδοση από το κανάλι της
Βουλής της κλήρωσης για τη Βουλή των Εφήβων. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8997.
Ανακοινώνεται γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής στις επανειληµµένες αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής, για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9001.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Κ.
Σκανδαλίδη, β) κατά των πρώην Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου, Δικαιοσύνης κ.
Α. Παπαληγούρα και Δηµοσίας Τάξεως κ. Β. Πολύδωρα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9072.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για την 19η Μαΐου, «Ηµέρα
Μνήµης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Ανακοινώνεται η συµπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ.
2045/941/11-2-2003 απόφασης της Βουλής, εξουσιοδοτηµένου, προς τούτο, του Προέδρου της Βουλής στο πλαίσιο
της απόφασης αυτής:Ι) Nα καθορίσει το χρονικό διάστηµα
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) κατά την τρέχουσα
Βουλευτική περίοδο από 1.7.2008 έως 30.9.2011.
ΙΙ) Να περιλάβει στα µισθούµενα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα υβριδικά επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, χωρίς όριο κυβισµού για τα αυτοκίνητα
της κατηγορίας αυτής, µε τους ίδιους περιορισµούς που ισχύουν για τα επιβατηγά µέχρι 2000 κυβικά.ΙΙΙ) Να καθορίσει ως ανώτατο επιτρεπόµενο µίσθωµα για κάθε τύπο και
κατηγορία αυτοκινήτου (συµβατικού ή υβριδικού) το ποσό
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. τόµ. ΙΒ’, σ. 9134.
Ανακοινώνεται ότι οι κ.κ. Ε. Παντελάκη, Δ. Τσιόγκας και
Δ. Κουµπούρης µε επιστολές τους υπέβαλαν την παραίτησή
τους από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9406-9409.
Ανακοινώνεται η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Νικολά Σαρκοζί την Παρασκευή 6 Ιουνίου,
η εισήγηση και η λήψη απόφασης για να απευθυνθεί στο
Σώµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9472.
Ανακοινώνεται η προσθήκη διάταξης στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: "Αύξηση συντάξεων
του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε την οποία µετά την κατάργηση του
επαγγελµατικού ασυµβίβαστου για τον εφεξής χρόνο, οι
Βουλευτές θα καταβάλλουν τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά τους ταµεία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10292.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ.
10860.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10955.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους είκοσι
δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα-πρόταση από τους δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
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µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το
ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους εκατόν έναν (101) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, περιλαµβάνοντας πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων παρατείνει την προθεσµία λειτουργίας της µέχρι τέλους της Β’
Συνόδου. τόµ. ΙΕ’, σ. 11535.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. ΙΕ’, σ. 11598.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής σε όλους όσους συµµετείχαν στην κατάρτιση του πορίσµατος
της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
Συγχαρητήρια αναφορά στην πρώην Πρόεδρο της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία».
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940, 11941, 11942, 11946, 11948, 11950,
11954, 11960.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί "ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12533.
Ανακοινώνεται η λήξη εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΒ’
Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12662.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου της ΙΒ’ Περιόδου για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’, Β’, Γ’). τόµ.
ΙΖ’, σ. 6.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου
της ΙΒ’ Περιόδου για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’,
Β’, Γ’). τόµ. ΙΖ’, σ. 18.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτών του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση των ζητηµάτων που αφορούν την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΖ’, σ. 159.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Πολιτισµού και των πρώην
Υπουργών Πολιτισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 204.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 2895/7/7/2008 έγγραφο του
Προέδρου της Βουλής προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, καθηγητή κ. Κώστα Μαυριά
µε το οποίο ζητήθηκε γνωµοδότηση του αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής επί του ανα-

φεροµένου σ’ αυτό ερωτήµατος και η ληφθείσα έγγραφη
γνωµοδότηση. τόµ. ΙΖ’, σ. 208.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή, σε απάντηση του από 10-12-04 αιτήµατος δικαστικής συνδροµής της Εξεταστικής Επιτροπής
της Βουλής, έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελβετίας, σχετικά µε την υπόθεση εξοπλισµού των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων από τη Ρωσική εταιρεία Concern
ΑΝΤΕΥ. τόµ. ΙΖ’, σ. 390.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή, µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την επανένταξη του Βουλευτή Πιερίας κ.
Κ. Κουκοδήµου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, µετά τη σχετική δήλωση του Βουλευτή µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα. τόµ. ΙΖ’, σ. 539.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης και Σύστασης σχετικά µε
την Εργασία στον Τοµέα της Αλιείας (Convention and
Recommendation concerning Work in the Fishing Sector,
2007) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International
Labour Organization) το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 96η
Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας που έλαβε
χώρα στην έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) στη Γενεύη, από 30 Μαΐου εώς 15 Ιουνίου 2007.
τόµ. ΙΖ’, σ. 788.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ’,
σ. 955.
Ανακοινώνεται ότι η 15η Σεπτεµβρίου ανακηρύχθηκε
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το
2007 και ο εορτασµός της επετείου αυτής από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1233, 1234.
Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της Γ’ Σύνθεσης του Θερινού
Τµήµατος της Βουλής θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Σεπτεµβρίου. τόµ. ΙΗ’, σ. 1234.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο της 14ης Σεπτεµβρίου που καθιερώθηκε ως «Ηµέρα Εθνικής µνήµης
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Βουλγαράκη, από τη
θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και β) διορισµού του κ. Α. Παπαληγούρα ως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.τόµ. ΙΘ’, σ. 1486, 1487.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Σ. Δαϊλάκης τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ’, σ. 2005.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ικαρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8748.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης, σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια
του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1115.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αναπήρων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απαλλαγή των διοδίων για τους ανάπηρους κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7888.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3338, τόµ. ΣΤ’, σ. 4049-4085, 4100-4138,
4262-4303, τόµ. Ζ’, σ. 4715, 4716.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογές Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 495, τόµ. Β’, σ. 11381178, 1181-1197, 1396-1405, τόµ. Γ’, σ. 1588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 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». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 546, 638, 639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπασπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση
της περιοχής των Ζωνιανών του ‘Ανω Μυλοποτάµου και της
Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επένδυση εξόρυξης χρυσού στους Ν.
Έβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµα-

τος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4406, τόµ. Ζ’, σ. 5150-5186, 51925216, 5217-5224, 5427-5432, 5447-5480, τόµ. Η’, σ.
5658-5697, 6023, 6024.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η’, σ. 5880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8188.
ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο
κέντρο της Αθήνας από οµάδες αντιεξουσιαστών, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12275.
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη
Σκύρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 627.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
(Επερωτών: Ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Κ. Καρτάλης). τόµ. Η’, σ. 5872.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ.
8215, τόµ. ΙΒ’, σ. 9359-9386, 9461-9480, τόµ. ΙΕ’, σ.
11657, 11658.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη φιλοξενία ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Αναµόρφωσης Γερµανών εφήβων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7641.
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-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
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Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1518.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1701, τόµ. Δ’, σ.
2450-2475, 2477-2503, 2516-2569, τόµ. Ε’, σ. 2659.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε καταγγελίες για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3233.
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση Τ.ΑΠ.Α.Π. και την ανταλλάξιµη περιουσία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10280.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο
Ν. Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες και
την προώθηση ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών
υποδοµών κ.λπ.. τόµ. Γ’, σ. 1730.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 «Εκλογή βουλευτών»«. τόµ. Ε’, σ. 3692-3699.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του
ν. 3231/2004 «Εκλογή βουλευτών». (Απερρίφθη).τόµ. Ε’,
σ. 3699.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Πλεύρη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
«Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών
τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4311-4315.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας
στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους». (Απερρίφθη).τόµ. ΣΤ’, σ. 4315.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10988-10991.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας

που ετέθη από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ’, σ.
10991.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Κανταρτζή σχετικά µε τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α’ του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1248112487.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Α. Κανταρτζή, σχετικά µε τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8, παραγραφος 1α’ του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό
Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12482.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 688-696.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΖ’, σ. 696.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1297-1302.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: "Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".
(Απερρίφθη). τόµ. ΙΗ’, σ. 1302.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θ. Τσιόκα, στην τροπολογία που αφορά την ειδική εκκαθάριση των Δ.Ε.Κ.Ο. στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2050-2058.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Θ. Τσιόκα στην τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΘ’, σ. 2058.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλει-
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σµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ.
1929.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τις προσλήψεις στο Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. (Επερωτώντες: Ενενήντα επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1750.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. (Επερωτώντες: Δέκα επτά (17)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Ν.
Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3812.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το νέο µισθολόγιο των αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 531.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απαλλοτρίωση του χώρου πρώην ιδιοκτησίας ΧΡΩΠΕΙ
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, την κατεδάφιση κτηρίων επί του πεζόδροµου της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µετατροπή της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επανεξέταση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τους Μυκηναϊκούς
τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαλλοτρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10903.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη θερµική επεξεργασία των αποβλήτων. τόµ. Ε’, σ. 3613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση των
νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ. 5022.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την εκτροπή λυµάτων και
οµβρίων στον Κηφισό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3290.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ τόµ.
Α’, σ. 539.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ελληνική κοινότητα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2333.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10861.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
της θητείας του καθηγητή κ. Θ. Βερέµη στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6020.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων
στους εργαζόµενους στη «ΔΕΠΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12016.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
από τις χιονοπτώσεις στο Ν. Χανίων και την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6275.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 780, τόµ. Γ’, σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1471.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας
µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7934.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ.
1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
από τις χιονοπτώσεις στο Ν. Χανίων και την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6275.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες και
την προώθηση ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών
υποδοµών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή
της Ροδόπης, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1926.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4442.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σταδιακό έλεγχο του Ο.Τ.Ε. από τη
«MARFIN INVESTMENT GROUP» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2268.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2005».β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ.
948, 1006-1034, 1049-1078.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενων από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία «ΤΡΑΜ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από το δήµο
Αµαρουσίου κ.λπ.τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην «IΝFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 366.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9017,τόµ. ΙΔ’, σ. 10926-10955, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11519-11545, 11653.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας, την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11506.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8791.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και ορίζεται ως αρµόδια για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής µετά τη διά του Π.Δ. 205/19.9.2007
συγχώνευση Υπουργείων. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και ορίζεται ως αρµόδια
για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ.Εσωτερικών. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών της Βουλής
για την Α’ Σύνοδο της ΙΒ’ Βουλευτικής Περιόδου: Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές, Ειδική Διαρκής Επιτροπή επί του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους, Ειδική
Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής και Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
τόµ. Α’, σ. 562-578.
Ανακοινώνεται σχέδιο απόφασης για το δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη των Βουλευτών, µε µείωση κατά έναν
των αποσπασµένων συνεργατών. τόµ. Ι’, σ. 7733-7734.
Ανακοινώνεται η καθιέρωση της 20ης Μαΐου εκάστου έ-
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τους ως «Ηµέρα της Θάλασσας και τιµής προς τη Ναυτιλία».
τόµ. ΙΑ’, σ. 8081.
Λήψη απόφασης (ψηφοφορία) επί των Αναθεωρητέων
Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481-10048.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό
και Μέρος Β’)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 1220512254, 12254.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’, Β’, Γ’). τόµ. ΙΖ’, σ. 6.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου
της ΙΒ’ Περιόδου για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’,
Β’, Γ’). τόµ. ΙΖ’, σ. 18.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων«. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 629.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για
καταχρηστικές συµπεριφορές Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από την
εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη, εκτάσεων
γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9352.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την εκτροπή λυµάτων και
οµβρίων στον Κηφισό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3290.
ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Γραµµατείας του Συνδέσµου Αραβικών Κρατών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3397.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση και κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και
χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1511.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίσκεψη του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και τις σχέσεις του µε το γενικό εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ‘, σ.
8691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας, για τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1778.
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του
πρασίνου στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επανεξέταση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τους Μυκηναϊκούς
τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανάδειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10121.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές και την παραίτηση του Προέδρου και µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την Παραίτηση-Διαµαρτυρία του Προέδρου των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1747.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε το Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και το σεβασµό των
προσωπικών δεδοµένων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΒ’, σ. 9404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον εξορθολογισµό
του συστήµατος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11508.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνεται ότι σύσσωµη η Βουλή των Ελλήνων εκ-
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φράζει τις ευχές της για αποκατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Α’, σ. 513.
Ανακοινώνεται η είδηση της κοίµησης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ.
3909.
Ανακοινώνεται η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµου στη Βουλή και εκφράζονται
ευχές για καλή επιτυχία στο έργο του. τόµ. Η’, σ. 5732.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε κυκλοφορία ασθενούς µε
δυσίατη ασθένεια. τόµ. Γ‘, σ. 2063.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή ξενώνων
νοσηλείας για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
ασθενείας. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη χρηµατοδότησή της κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 39.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη µαταίωση της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 614.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε καταγγελίες για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων, που έγινε
στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6230.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και
δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει το Κράτος για
τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις βιαιοπραγίες σε βάρος αστυνοµικών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυ-

νοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12272.
ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10209, τόµ. ΙΕ’, σ. 11517.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Ανακοινώνονται προς το Σώµα επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α’, σ. 27165, 226, 443, 466-488.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα και τον τραυµατισµό δύο εργατών σε χυτήριο στο Ρέντη, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1113.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1469.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 931, τόµ. Γ’, σ. 1827-1841, 1856-1880, 1881-1908,
2168.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών,σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 910.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στην
έλλειψη συστηµάτων αυτοπροστασίας από τα ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη και ελικόπτερα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τις Η.Π.Α. για
τους επιβάτες των υπερατλαντικών πτήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7886.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους αγρότες και
τις αγρότισσες. τόµ. Ε’, σ. 3510.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χορήγηση αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
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σ. 11936.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 517, 639-667, 676-706,
762.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6063, 6280, τόµ. Θ’, σ. 6347-6414, 6415-6473, 64756538, 6756-6770, 6781-6824, 6835-6864, 6914-6920,
τόµ. Ι’, σ. 7352.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµαδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές των Κοµµάτων
τους, για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7469-7512, 7520-7550, 75517631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού Εφαρµογής της».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11657, 11658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική
περίθαλψη των καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10244.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 517, 639-667, 676-706,
762.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.). τόµ. Δ’, σ. 2335.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε’, σ. 3352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6280, τόµ. Θ’, σ. 6347-6414, 6415-6473, 6475-6538,
6756-6770, 6781-6824, 6835-6864, 6914-6920, τόµ. Ι’, σ.
7352.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1987.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.). τόµ. Δ’, σ. 2335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2505.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάθεση της έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. (Επερωτών: Ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνης). τόµ. Η’, σ.
5554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6063, 6280-6338, τόµ. Θ’, σ. 6347-6414, 6415-6473,
6475-6538, 6756-6770, 6781-6824, 6835-6864, 69146920, τόµ. Ι’, σ. 7352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένο όµιλο κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1957.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό.
τόµ. Ζ’, σ. 5027.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή µε θέµα: «Μεταρρύθµιση, για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό
Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5072.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις ευπαθών οµάδων µέσω Ο.Α.Ε.Δ., σύµφωνα µε το
ν.2643/98. τόµ. ΙΒ’, σ. 9356.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής, της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε
αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για
την προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.
τόµ. ΙΖ’, σ. 306.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 912, 1147-1196, 1202-1244, 1268.
ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9346.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά της Αττικής.(Επερωτώντες
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ.
Θ. Πάγκαλος, Π. Χριστοφιλοπούλου, Β. Οικονόµου, Κ.
Βρεττός, Β. Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Δαµανάκη,
Τ. Χυτήρης, Α. Κακλαµάνης). τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση των
νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ. 5022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στην περιοχή του Γουδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8791.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους κινδύνους από
αναφλέξεις λεωφορείων της Ε.Θ.Ε.Λ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λ.π.
τόµ. Ζ’, σ. 5107.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα και τον τραυµατισµό δύο εργατών σε χυτήριο στο Ρέντη, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1113.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την έξαρση των εργατικών ατυχηµάτων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 11512.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την οδική ασφάλεια στη Χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5500.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία Ιτεών Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 309.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού Εφαρµογής της».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11657, 11658.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ,-Δ.Χ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καινούρια Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική
βοήθεια οχηµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5059, τόµ. Η’, σ. 5706-5737, 5754-5798, 6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην
Εγνατία Οδό, στα όρια του δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5750.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
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-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
466, τόµ. Γ’, σ. 1936, 1977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1466.
ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12212.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’, σ. 11021-11052, τόµ.
ΙΖ’, σ. 43-75, 77-98, 199.
ΒΑΚΟΥΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση
των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2284, τόµ. ΣΤ’, σ. 4305-4340, 4359-4381, τόµ.
Ζ’, σ. 4729.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει το Κράτος για
τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις βιαιοπραγίες σε βάρος αστυνοµικών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7700.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας
µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1107, τόµ. ΙΘ’,
σ. 1786-1834, 1887-1915, 1917-1946, 2011.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διανοµή βιβλίου για την Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6269.
ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε θέσεις του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) για ιστορικά γεγονότα κατά την παρουσία βιβλίου του. τόµ. Η’, σ. 5592.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από το
βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη βιβλίων στην ελληνική γλώσ-

σα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 613.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε θέσεις του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) για ιστορικά γεγονότα κατά την παρουσία βιβλίου του. τόµ. Η’, σ. 5592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη ελληνόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9349.
ΒΙΕΤΝΑΜ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΒΙΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11559.
ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετατροπή των
εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 715.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4438.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την τµηµατική εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. (Επερωτώντες:
Πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στη βιοµηχανία «CRETA FARM» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10918.
ΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9435.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7748.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ. 1409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών που
θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο της Ελληνικής Δηµοκρατίας
µε την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12468.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής (Εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου
2007). τόµ. Α’, σ. 9-21.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 202 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης των µελών της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 166-170.
Ανακοινώνονται τα υπ’ αριθµ. 163 και 164 Προεδρικά
Διατάγµατα περί αποδοχής της παραίτησης του κ. Π. Παυλόπουλου από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών για τη διεξαγωγή των εκλογών αντίστοιχα. τόµ. Α’, σ. 167.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 206 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 170-172.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Α.
Διαµαντοπούλου. τόµ. Α’, σ. 361.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη. τόµ. Β’, σ. 1198, 1202-1395.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης για άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη. τόµ. Β’, σ. 1202-1395.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
εκλογή βουλευτών (Εκλογικός Νόµος)».(Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του ). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1694.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Χριστοφιλογιάννη, Α. Κοντού, Σ. Χατζηγάκη, Ι. Μπούγα, Α.
Φλωρίνη, Α. Αθανασιάδη, Θ. Δραγώνα και Δ. Τσιρώνη
σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1841-1852.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 «Εκλογή βουλευτών».». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2364, τόµ. Ε’, σ. 3692-3743, 37433799, τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου και Ε. Σκουλάκη. τόµ. Δ’, σ. 2420, 2423.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Κ. Ρόβλια, Γ. Σούρλα και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. Δ’, σ. 2529,
2530.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Ρουσόπουλου, Σ. Κουβέλη, Ν. Μπακογιάννη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Μητσοτάκη, Ε. Μεϊµαράκη, Φ. Πετραλιά-Πάλλη,
Θ. Κασίµη, Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου, Σ.
Καλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ι. Μπούγα, Μ. Έβερτ, Μ. Παντούλα, Α. Ντινόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό αριθµό 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία των παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». σελ. Δ’, 2547-2569.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Θ. Ρουσόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Α. Αλαβάνου και
Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3238-3242.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την Εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου και Ι. Τζαµτζή. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κουκοδήµος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι
δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4157.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4277.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Γ. Σούρλα και Α. Ροντούλη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4457.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Παπαληγούρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4605.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Α. Νεράντζη και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΣΤ’, σ.
4683, 4684.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Έβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Βαληνάκη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Η. Καλλιώρα και Μ. Βολουδάκη για τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών
στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας
«SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4702-4709.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κανέλλη, Α. Γεωργιάδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ζ’, σ.
4989, 4990.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Γ.
Ορφανού. τόµ. Ζ’, σ. 5200.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση της ασυλίας της
Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5217, 5224-5426.
Ψηφοφορία επί της αίτησης για άρση της ασυλίας της
Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5224-5426.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Α. Παυλίδη και Α. Ροντούλη. τόµ. Ζ’, σ.
5519, 5524, 5527, 5530.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Η’, σ. 5557.
Ευχές συµπαράστασης για ταχεία ανάρρωση στην κ. Μ.
Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5687, 5691, 5692, 5693, 5745.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει ευχές και τα συναισθήµατα συµπαράστασης και συναδελφικής αλληλεγγύης
προς την δοκιµαζόµενη υγεία της κ. Μαριέττας Γιαννάκου,
από τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Κοµµάτων.
τόµ. Η’, σ. 5827.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Η’, σ. 5934.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Σ. Καλαφάτη, Β. Γερανίδη, Σ. Καλογιάννη, Ν. Δένδια, Ρ. Ζήση, Η. Καλλιώρα, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ν. Σηφουνάκη, Κ. Βρεττού, Α. Χατζή Οσµάν, Κ. Βελόπουλου, Η. Πολατίδη και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5945-5959.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Παπαδηµητρίου, Χ. Παπουτσή και Γ. Σαλαγκούδη. τόµ.
Η’, σ. 6022, 6070.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαρακόπουλου, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη και
Κ. Βελόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6368-6375.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη περί αποχώρησης από
τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6443.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Μ. Χαρακόπουλου και Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6444-6449.
Αποχώρηση της Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα και των
Βουλευτών του Κόµµατός της από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6453.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Καλαντζάκου και Π. Λαφαζάνη. τόµ. Θ’, σ. 6519.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Γ. Σούρλα και Ι. Τζαµτζή. τόµ. Θ’, σ. 6524,
6525.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική
Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6771-6776.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6826-6831.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Σκουλάκη, Π. Παναγιωτόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ’,
σ. 6842, 6843.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6862.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Έβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη,
Σ. Κεδίκογλου και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
146 και 148 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6864-6870.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Σ.
Κελέτση, Α. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Π. Αδρακτά, Ι. Σκουλά, Α. Κουράκη, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη,
Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Γ. Καρασµάνη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Θ. Λεονταρίδη,
Α. Μερεντίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ.
7195-7214.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Χ. Παπουτσή, Χ. Βερελή, Π. Δούκα, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κελέτση, Π. Σγουρίδη, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Ι. Σκουλά, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Α. Νεράντζη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Α. Μερεντίτη, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. Έβερτ, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7321-7348.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 7538.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Ι’, σ. 7588, 7589, 7590.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ.Ρουσόπουλου, Ι.Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Χ. Παπουτσή, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Τσιρώνη,
Κ. Βρεττού, Α. Λεβέντη, Α.Παυλίδη, Ν. Ζωΐδη, Σ. Κελέτση,
Η. Καρανίκα, Κ. Καραµανλή, Γ. Ορφανού, Ε. Καϊλή, Α.
Κουράκη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Ι.
Πλακιωτάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Π. Σγουρίδη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Α. Μερεντίτη, Η. Καλλιώρα και Ν. Σηφουνάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 7594-7627.
Ανακοινώνεται σχέδιο απόφασης για το δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη των Βουλευτών, µε µείωση κατά έναν
των αποσπασµένων συνεργατών. τόµ. Ι’, σ. 7733-7734.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Έξαρχου, Α. Κοντού και Φ. Σαχινίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7988,
7989.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Σ. Λιβανού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8363, 8365.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Ι. Ραγκούση. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8470, 8477-8667.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη και Ι. Ραγκούση.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8477-8667.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Γείτονα, Α. Ροντούλη και Α. Νεράντζη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8475,
8476.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Εθνικής ‘Αµυνας κ. Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8726.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αλαβάνου και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. ΙΒ’, σ. 9035, 9036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Κ.
Σκανδαλίδη, β) κατά των πρώην Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου, Δικαιοσύνης κ.
Α. Παπαληγούρα και Δηµοσίας Τάξεως κ. Β. Πολύδωρα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9072.
Ανακοινώνεται ότι οι κ.κ. Ε. Παντελάκη, Δ. Τσιόγκας και
Δ. Κουµπούρης µε επιστολές τους υπέβαλαν την παραίτησή
τους από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9406-9409.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ. Δ. Μανωλάκου και κ.κ. Α.
Σκυλλάκου και Ι. Γκιόκα, που αντικαθιστούν την κ. Ε. Παντελάκη και τους κ.κ. Δ. Τσιόγκα και Δ. Κουµπούρη αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. ΙΒ’, σ. 9425.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Π. Καµµένου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Π.
Δούκα, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Κ. Αλυσανδράκη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη για τη
συµµετοχή τους στην ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων

Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9484-9494.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΙΓ’, σ. 10074.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Πλεύρη, Κ. Χατζηδάκη, Π. Καµµένου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Αηδόνη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10098-10109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10955.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Αµοιρίδη, Α. Γεωργιάδη, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α.
Πλεύρη. τόµ. ΙΕ’, σ. 11037, 11038, 11039.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μεϊµαράκη, Β. Παπανδρέου, Π. Δούκα, Α. Παυλίδη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Π. Σκανδαλάκη, Ρ. Ζήση, Ν. Παπαδηµάτου,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11101-11109.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Γ. Νικητιάδη, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα,
Ι. Μπούγα, Α. Αντωνίου, Η. Καρανίκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11630-11642.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα, Ι. Μπούγα, Η.
Καρανίκα, Α. Αντωνίου, Κ. Σηµίτη και Σ. Δαϊλάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11829.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Γ. Βουλγαράκη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Χατζηδάκη, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Μ. Δαµανάκη, Σ. Λιβανού, Π. Δούκα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Ν.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου, Ε. Μπασιάκου, Χ. Φώλια, Α. Παυλίδη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Λιάσκου, Κ. Βελόπουλου, Μ. Παντούλα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Παπαληγούρα, Κ. Κόλλια, Α. Κοντού, Γ. Πεταλωτή, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Μ. Μπόλαρη, Σ. Χατζηγάκη, Ε.
Νασιώκα, Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης «. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12120-12151.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Π. Χηνοφώτη, Φ. Πετσάλνικου και Ι. Σκουλά. τόµ. ΙΖ’, σ.
56, 57.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Πολιτισµού και των πρώην
Υπουργών Πολιτισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 204.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Πολατίδη και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΖ’, σ. 327, 328.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου, Ε. Παπαδηµητρίου και Κ. Ρόβλια. τόµ. ΙΖ’,
σ. 392.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Γκιουλέκα, Γ. Καρατζαφέρη, Ε. Κεφαλογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκη και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΖ’, σ. 429, 430, 439,
440, 459.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή, µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την επανένταξη του Βουλευτή Πιερίας κ.
Κ. Κουκοδήµου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, µετά τη σχετική δήλωση του Βουλευτή µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα. τόµ. ΙΖ’, σ. 539.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Σαχινίδη, Κ. Τζαβάρα, Γ. Κουτσούκου και Α. Νεράντζη.
τόµ. ΙΖ’, σ. 772, 773, 778, 779.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Στυλιανίδη και Κ. Καρτάλη. τόµ. ΙΗ’, σ. 820, 821.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. ΙΗ’, σ. 841, 842.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ’,
σ. 955.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού, Μ. Μπόλαρη και Α. Νεράντζη. τόµ. ΙΗ’, σ. 985,
986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου, Σ. Ράπτη και Ι. Τζαµτζή. τόµ. ΙΗ’, σ. 1303,
1304.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου, Λ. Κατσέλη, Ι. Τραγάκη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. ΙΗ’, σ. 1354, 1355.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη
για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389,
1390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Καλλιώρα, Α. Νεράντζη και Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ.
ΙΗ’, σ. 1443, 1444.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Ρέππα, Β. Μιχαλολιάκου, Γ. Σούρλα, Π. Παναγιωτόπουλου και Ε. Κουτµερίδη. τόµ. ΙΗ’, σ. 1448, 1449, 1450,
1452, 1453.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Β. Νικολαΐδου και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1779, 1780, 1781.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Ιωαννίδη, Γ. Λιάνη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΘ’, σ. 1812, 1813.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Α. Παυλίδη και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΘ’, σ.
1987, 1991, 1992.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πάγκαλου, Π. Παναγιωτόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ.
ΙΘ’, σ. 2054, 2055, 2056.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Ν. Καραθανασόπουλου, Φ. Πετσάλνικου και
Α. Φιλίνη. τόµ. ΙΘ’, σ. 2067, 2068.
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Ανακοινώνονται προς το Σώµα επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α’, σ. 27165, 226, 443, 466-488.
ΒΟΥΛΗ
Κήρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής της ΙΒ’
Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 154 Προεδρικό Διάταγµα:
«Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκληση της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής». τόµ. Α’, σ. 1, 2.
Ανακοινώνεται δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του, την Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 3.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας.
τόµ. Α’, σ. 4.
Ανακοινώνεται δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα ότι επιλέγει για την εκλογή της
την Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 5.
Ανακοινώνεται δήλωση του Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη ότι επιλέγει
για την εκλογή του, την A’ Eκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 6.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α‘, σ. 7.
Ανακοινώνεται δήλωση του Αρχηγού του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου ότι επιλέγει για την εκλογή του, την Εκλογική Περιφέρεια Ηρακλείου Ν. Κρήτης. τόµ. Α’, σ. 8.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής (Εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου
2007). τόµ. Α’, σ. 9-21.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23-25.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Δηµητρίου Σιούφα ως
Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Γ. Σιούφα. τόµ. Α’, σ. 23-25.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 202 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης των µελών της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 166-170.
Ανακοινώνονται τα υπ’ αριθµ. 163 και 164 Προεδρικά
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Διατάγµατα περί αποδοχής της παραίτησης του κ. Π. Παυλόπουλου από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών για την διεξαγωγή των εκλογών αντίστοιχα. τόµ. Α’, σ. 167.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 206 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 170-172.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή των Αντιπροέδρων της ΙΒ’ Περιόδου, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου, της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 173-175.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροέδρων της ΙΒ’ Περιόδου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων
της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου, της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής.τόµ. Α’, σ. 173-175.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 177-181,
183-363, 365-461.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος.τόµ. Α’, σ. 178,
375, 681, 682, 683, 684, 687, τόµ. Β’, σ. 835, 1138, 1562,
1563, τόµ. Γ’, σ. 1680, 1689, 1716, 1745, 1749, 1936,
1937, 1939, 1940, 1942, 1944, 1945, 1949, 1950, 2198,
τόµ. Δ’, σ. 2432, 2433, 2434, 2436, 2437, 2438, 2516,
2521, 2522, 2523, 2524, 2530, 2531, 2686, τόµ. Ε’ σ.
3178, 3247, 3458, 3644, 3880, τόµ. ΣΤ’, σ. 4056, 4117,
4118, 4150, 4153, 4155, 4157, τόµ. Ζ’, σ. 5109, 5443,
τόµ. Η’, σ. 5554, 5869, 5937, 5994, 6061, 6066, 6068,
6069, 6070, 6071, 6284, 6285, 6286, 6288, 6289, 6313,
6322, τόµ. Θ’, σ. 6427, 6428, 6430, 6442, 6453, 6454,
6455, 6494, 6495, 6496, 6826, 6832, 6860, 6914, 6915,
6916, 6917, 6920, 6979, 6980, 6981, τόµ. Ι’, σ. 7187,
7233, 7469, 7532, 7592, 7809, 7810, τόµ. ΙΑ’, σ. 7974,
8092, 8096, 8352, 8382, 8385, 8457, 8458, 8677, 8678,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8693, 9370, 9377, 9378, 9379, 9462, τόµ. Γ’,
σ. 10058, 10083, 10084, 10093, 10094, 10097, 10134,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10355, 10370, 10887, 10918, τόµ. ΙΕ’, σ.
11499, 11658, 11741, 11768, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11821, 11956,
11965, 12247, 12248, 12249, 12475, 12482, 12483,
12490, τόµ. ΙΖ’, σ. 57, 58, 59, 181, 182, 335, 337, 338,
340, 341, 342, 344, 345, 430, 439, 440, 460, 475, 477,
520, 789, τόµ. ΙΗ’, σ. 828, 1024, 1081, 1082, 1083, 1084,
1113, 1114,1157, 1158, 1286, 1288, 1302, 1305, 1357,
1361, 1368, 1369, 1389, 1392, τόµ. ΙΘ’, σ. 1881, 1882,
2130, 2131, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2151,
2159, 2160, 2189, 2190.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ονοµαστική ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 460-464.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση του Προέδρου
της Βουλής περί συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και ορίζεται ως αρµόδια για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής µετά τη διά του
Π.Δ. 205/19.9.2007 συγχώνευση Υπουργείων. τόµ. Α’, σ.
489.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα απόφαση του Προέδρου
της Βουλής περί συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και ορίζεται ως αρµόδια για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ.Εσωτερικών. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται ότι σύσσωµη η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει τις ευχές της για αποκατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Α’, σ. 513.

Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
τον Κανονισµό της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α’, σ.
517.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του ορίζει ηµέρα συζητήσεως των
επικαίρων ερωτήσεών του την Παρασκευή. τόµ. Α’, σ. 530.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών της Βουλής
για την Α’ Σύνοδο της ΙΒ’ Βουλευτικής Περιόδου: Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές, Ειδική Διαρκής Επιτροπή επί του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους, Ειδική
Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής και Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
τόµ. Α’, σ. 562-578.
Ανακοινώνεται απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
για την ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού υλικού και του εξοπλισµού πληροφορικής. τόµ. Α’, σ. 606.
Ανακοινώνεται ότι η ΙΒ’ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων 2006-2007, θα πραγµατοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου 2008. τόµ. Α’, σ. 609.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές του νόµου
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»:α) κατά του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Α. Νάκου,β) κατά των πρώην Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου, κ. Σ. Τσιτουρίδη και κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Β. Μαγγίνα κατά τα έτη 2005-2007 και γ) κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ε. Μπασιάκου. τόµ. Β’, σ.
1168.
Συζήτηση Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε την Οικονοµική Διαχείριση της Βουλής: α) συζήτηση και έγκριση του
Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2006 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ.
Β’, σ. 1420-1462.
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα του Πολυτεχνείου . τόµ. Β’, σ. 1478-1483.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει: α) τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006 β) τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ. 1534.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1536, τόµ. Γ’,
σ. 1749, 1936, τόµ Δ’, σ. 2521, 2522, 2523, 2524, 2530,
2531, τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5144, 5523, 5524, τόµ. Ι’, σ. 7590,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, τόµ. ΙΓ’, σ. 10156, 10157, 10164, τόµ.
ΙΔ’, σ. 10979, 10986, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816, 11817, 12026,
12027, 12028, 12228, 12229, τόµ. ΙΖ’, σ. 126, 127, 131,
254, 255, 258, 259, 686, 687, 688, τόµ. ΙΗ’, σ. 934, 935,
945, 986, 987, 1303, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1452, τόµ. ΙΘ’, σ. 1799, 1800, 1853, 1854, 1865, 2007,
2050, 2051, 2052, 2169, 2170, 2177, 2178, 2193, 2195,
2196.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Γ. Κωνσταντόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1567.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ιπτάµενου
Σµηναγού Αθανασίου Μπατσαρά. τόµ. Γ’, σ. 2267, 2268.
Ανακοινώνεται η από 17/12/2007 επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνω-
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στοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Β.
Μαγγίνα από τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και β) διορισµού της κας Φ. ΠάλληΠετραλιά, ως Υπουργού του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Δ’, σ. 2845.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.τόµ. Ε’,
σ. 3835-3850.
Ανακοινώνεται η σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3836-3837.
Επιστολές από τον Πρόεδρο της Βουλής προς τους Αρχηγούς των Κοµµάτων για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.τόµ. Ε’, σ. 38393842.
Επιστολές από τους Αρχηγούς των Κοµµάτων προς τον
Πρόεδρο της Βουλής µε τα ονόµατα των προτεινοµένων για
συµµετοχή Βουλευτών στην Επιτροπή Αναθεώρησης του
Συντάγµατος.τόµ. Ε’, σ. 3844-3849.
Ανακοινώνεται η είδηση της κοίµησης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ.
3909.
Συλλυπητήρια αναφορά στη µνήµη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και τήρηση ενός λεπτού σιγής.
τόµ. Ε’, σ. 3912-3913.
Ανακοινώνεται ότι η Πέµπτη 31-1-08 ηµέρα κηδείας του
Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ορίζεται ηµέρα αργίας και
για τη Βουλή. τόµ. Ε’, σ. 3912.
Ανακοινώνεται έγγραφο του Προέδρου της Βουλής προς
τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου κ. Κ. Μαυριά,
σχετικά µε τα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση και λήψη απάντησης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4093.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής,
σχετικά µε την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και
µε προθεσµία υποβολής της Έκθεσης µέχρι το τέλος της Α’
Συνόδου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4122.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κουκοδήµος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι
δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4157.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4184.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4208.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4277.
Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος εκφράζει τη συγκίνηση των Βου-

λευτών του Κόµµατός του για την περιπέτεια της πρώην συναδέλφου του κ. Μαριέττας Γιαννάκου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τις ευχές του Σώµατος
για τη δοκιµασία της κ. Μαριέττας Γιαννάκου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4398.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τις ευχές του για καλή
επιτυχία στο Συνέδριο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Ανακοινώνονται συγχαρητήρια προς τους κ.κ. Α. Τσίπρα,
Φ. Κουβέλη, Α. Αλαβάνο αναφορικά µε το Συνέδριο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4429.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει το θάνατο του
πρώην Βουλευτή και Αντιπροέδρου της Βουλής Παναγιώτη
Κοσιώνη και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώµατος. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4605.
Ανακοινώνεται η απόφαση για τέλεση πολιτικού µνηµοσύνου για το θάνατο των πρώην Βουλευτών: Π. Κοσιώνη,
Δ. Χονδροκούκη, Χ. Αντωνίου και Χ. Γραµµατίδη. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4605.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Π. Κοσιώνη, Δ. Χονδροκούκη, Χ. Αντωνίου, Χ. Γραµµατίδη. τόµ. Ζ’, σ. 4979.
Ανακοινώνεται ότι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγµατοποιείται εκστρατεία εξοικονόµησης ενέργειας στην Ευρώπη µε συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Ζ’, σ. 5070.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της Διακοµµατικής Επιτροπής «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων».
τόµ. Η’, σ. 5541.
Ευχές συµπαράστασης για ταχεία ανάρρωση στην κ. Μ.
Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5687, 5691, 5692, 5693, 5745.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζει ευχές και τα συναισθήµατα συµπαράστασης και συναδελφικής αλληλεγγύης
προς την δοκιµαζόµενη υγεία της κ. Μαριέττας Γιαννάκου,
από τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Κοµµάτων.
τόµ. Η’, σ. 5827.
Ανακοινώνεται ότι µε τα υπ’ αρ. 186/5-2-2008, 450/5-22008 και 520/11-2-2008 έγγραφα του Προέδρου της Βουλής, προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής, καθηγητή κ. Κ. Μαυριά, ζητήθηκε γνωµοδότηση
του αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής επί των αναφεροµένων σ’αυτά ζητηµάτων. τόµ. Η’,
σ. 6113.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη περί αποχώρησης από
τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6443.
Αποχώρηση της Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα και των
Βουλευτών του Κόµµατός της από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6453.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµα-
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τος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6862.
Κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Θ’, σ. 6943, 6944.
Απόφαση της Βουλής για παράταση της προθεσµίας υποβολής της Έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος.τόµ. Ι’, σ. 7233.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
7439.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπογράφουν αίτηση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο
νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι‘, σ. 7439.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρρήγα και οι Βουλευτές
του Κόµµατός της υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Η Προεδρεύουσα της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου εκφράζει τα συλλυπητήρια του Προεδρείου και όλης της Βουλής για τον θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7450.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής υπόµνηµα
από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. µε υπογραφές για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος. τόµ. Ι’, σ. 7573-7579.
Ανακοινώνεται η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας
που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. Ι’, σ. 7910.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Δηµόσιας Τάξης κ.κ.
Γ. Βουλγαράκη και Β. Πολύδωρα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης, Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και τα
µέλη της Επιτροπής, Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων, Πολιτισµού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν το «Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ.
ΙΑ’, σ. 8187.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. ΙΑ’, σ. 8219.
Ανακοινώνεται η απευθείας µετάδοση από το κανάλι της
Βουλής της κλήρωσης για τη Βουλή των Εφήβων. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8997.
Ανακοινώνεται γνωµοδότηση του Α’ Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής στις επανειληµµένες αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής, για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9001.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για την 19 Μαΐου, ως «Ηµέρα
Μνήµης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9082.
Συγχαρητήρια αναφορά στην Ευρωβουλευτή κ. Ρ. Κράτσα για την καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρα της Θάλασσας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9113, 9115, 9116, 9120, 9122,
9127, 9128, 9129, 9131, 9132, 9133, 9135, 9137.
Ανακοινώνεται η συµπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθ.
2045/941/11-2-2003 απόφασης της Βουλής, εξουσιοδοτηµένου, προς τούτο, του Προέδρου της Βουλής στο πλαίσιο
της απόφασης αυτής:i) Nα καθορίσει το χρονικό διάστηµα
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) κατά την τρέχουσα
Βουλευτική περίοδο από 1.7.2008 έως 30.9.2011.ii) Να
περιλάβει στα µισθούµενα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης και τα υβριδικά επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης, χωρίς όριο κυβισµού για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής, µε τους ίδιους περιορισµούς που ισχύουν για τα
επιβατηγά µέχρι 2000 κυβικά.iii) Να καθορίσει ως ανώτατο
επιτρεπόµενο µίσθωµα για κάθε τύπο και κατηγορία αυτοκινήτου (συµβατικού ή υβριδικού) το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. τόµ. ΙΒ’, σ. 9134.
Ανακοινώνεται ότι οι κ.κ. Ε. Παντελάκη, Δ. Τσιόγκας και
Δ. Κουµπούρης µε επιστολές τους υπέβαλαν την παραίτησή
τους από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9406-9409.
Ανακοινώνεται η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Νικολά Σαρκοζί την Παρασκευή 6 Ιουνίου,
η εισήγηση και η λήψη απόφασης για να απευθυνθεί στο
Σώµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9472.
Αναφορά στην επέτειο της ‘Αλωσης της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10160.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ.
10860.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy απευθύνεται στην Ελληνική Βουλή. τόµ. ΙΔ’, σ.
10910-10912.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ.
10912.
Επίδοση αναµνηστικού δώρου από τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy, εκ µέρους όλων των Βου-
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λευτών. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους είκοσι
δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα-πρόταση από τους δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το
ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους εκατόν έναν (101) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, περιλαµβάνοντας πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων παρατείνει την προθεσµία λειτουργίας της µέχρι τέλους της Β’
Συνόδου. τόµ. ΙΕ’, σ. 11535.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. ΙΕ’, σ. 11598.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής σε όλους όσους συµµετείχαν στην κατάρτιση του πορίσµατος
της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
Συγχαρητήρια αναφορά στην πρώην Πρόεδρο της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία».
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940, 11941, 11942, 11946, 11948, 11950,
11954, 11960.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Νικηφοράκη και Ν. Σηφουνάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12077.
Αναφορά της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη δολοφονία
από τις κατοχικές δυνάµεις στη νεκρή ζώνη στη Μεγαλόνησο των Ισαάκ και Σολωµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12232, 12233.
Αναφορά για την πυρκαγιά στον Υµηττό και τα Γλυκά Νερά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12233.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Θ. Ρουσόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12271, 12272.
Συγχαρητήρια αναφορά στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12495, 12498.
Ανακοινώνεται η λήξη εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΒ’
Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12662.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’, Β’, Γ’). τόµ. ΙΖ’, σ. 6.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών

του Τµήµατος των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α’, Β’, Γ’). τόµ. ΙΖ’, σ. 18.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτών του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση των ζητηµάτων που αφορούν την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΖ’, σ. 159.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 2895/7/7/2008 έγγραφο του
Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, καθηγητή
κ. Κώστα Μαυριά µε το οποίο ζητήθηκε γνωµοδότηση του
αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής επί του αναφεροµένου σ’ αυτό ερωτήµατος και η
ληφθείσα έγγραφη γνωµοδότηση. τόµ. ΙΖ’, σ. 208.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή, σε απάντηση του από 10-12-04 αιτήµατος δικαστικής συνδροµής της Εξεταστικής Επιτροπής
της Βουλής, έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελβετίας, σχετικά µε την υπόθεση εξοπλισµού των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων από τη Ρωσική εταιρεία Concern
ΑΝΤΕΥ. τόµ. ΙΖ’, σ. 390.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα, στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από
την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του
1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 509.
Αναφορά στη µεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο. τόµ. ΙΖ’, σ.
547, 554, 555.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης και Σύστασης σχετικά µε
την Εργασία στον Τοµέα της Αλιείας (Convention and
Recommendation concerning Work in the Fishing Sector,
2007) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International
Labour Organization) το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 96η
Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας που έλαβε
χώρα στην έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) στη Γενεύη, από 30 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2007.
τόµ. ΙΖ’, σ. 788.
Ανακοινώνεται ότι η 15η Σεπτεµβρίου ανακηρύχθηκε
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το
2007 και ο εορτασµός της επετείου αυτής από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1233, 1234.
Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της Γ’ Σύνθεσης του Θερινού
Τµήµατος της Βουλής θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Σεπτεµβρίου.τόµ. ΙΗ’, σ. 1234.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γεωργίου Βουλγαράκη
από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και β) διορισµού του κ. Αναστάσιου Παπαληγούρα ως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.τόµ. ΙΘ’, σ. 1486, 1487.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κώστας Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Σ. Δαϊλάκης τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ’, σ. 2005.
ΒΡΕΦΗ-ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401.
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ΓΑΛΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 67, τόµ. ΙΗ’, σ.
936-975, 980-1018, 1107-1144, 1250, 1251.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για
τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της
Μεταρρύθµισης του Κράτους µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης
και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής Δηµοκρατίας.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9440, 9441.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συνεδρίαση κατά την οποία θα
παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10912.
Υποδοχή του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy απευθύνεται στην Ελληνική Βουλή. τόµ. ΙΔ’, σ.
10910-10912.
Αποχώρηση του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy και του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ε’, σ. 3584.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Αναµόρφωσης Γερµανών εφήβων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7641.
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’, σ. 5751.
ΓΕΦΥΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις αυξήσεις στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3519.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επεισόδια
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10900.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου για την οµάδα της Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10897.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 647.
ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της γλώσσας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7648.
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χορήγηση γονικής άδειας στο αστυνοµικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9345.
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή
πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551, 3682.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απλοποίηση
των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7651.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταστέγαση του 1ου Γυµνασίου Πύργου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4357.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’, σ. 5827.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Για την ε-
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λάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». (Συζήτηση). τόµ. ΙΖ’, σ. 110147.
ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάθεση της έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. (Επερωτών: Ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνης). τόµ. Η’, σ.
5554.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ., β) από
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήµατος, τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8735.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». (Προτείνοντες: Σαράντα έξι
(46) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση - Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8763, τόµ. ΙΖ’, σ.
110-147.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρέωση εξόδων φακέλου στα
χορηγούµενα από τις τράπεζες δάνεια. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12066.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3350.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό: α) από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από
τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ., β) από τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο
Καρατζαφέρη σχετικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσπραξη οφειλών από δανειολήπτες, µέσω εισπρακτικών εταιρειών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΘ’, σ. 2180.
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για
καταχρηστικές συµπεριφορές Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΘ’, σ. 2180.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έ-

λεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
ΙΗ’, σ. 1065, 1286-1327, 1329-1377, 1379-1415, 14241460.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1543.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων αποχαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων που χειρίστηκε ο Δασάρχης Μαρκοπούλου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των
κατοίκων στο Ν. Χαλκιδικής, λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ.
Ε’, σ. 3345.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετ¨ικά µε τη διερεύνηση
υποθέσεων αποχαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων που χειρίστηκε ο Δασάρχης Μαρκοπούλου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 495.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα
προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6548.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5506.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ανάγκη υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού
σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια του δήµου
Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενων από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη
Δηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση των µνηµείων της ‘Αρτας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8782.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανακοινώνεται ότι η 15η Σεπτεµβρίου ανακηρύχθηκε
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το
2007 και ο εορτασµός της επετείου αυτής από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1233, 1234.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461.
Επίσκεψη στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου του Προέδρου της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης κ.
Πιέρ Φερντινάντο Καζίνι, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας, από το Εθνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση και κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου για το έτος 2007 και άλλες

διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 628,
τόµ. Β’, σ. 1623-1661, 1680-1724, 1931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα γεγονότα του Υπουργείου Πολιτισµού και την κρίση σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3559.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ε’, σ. 3584.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για
τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της
Μεταρρύθµισης του Κράτους µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης
και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής Δηµοκρατίας.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9440, 9441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση 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 Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7063, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10207.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέου εργοστασίου της
Δ.Ε.Η. στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την γερµανική πολυεθνική «RWE» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική
εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενέργεια της Διοίκησης της Δ.Ε.Η.
να απαλλάξει τη «SIEMENS» από ποινικές ρήτρες ύψους
3,3 εκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 197.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2028.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ανάγκη υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού
σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια του δήµου
Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7869, τόµ. ΙΒ’, σ. 9017, τόµ. ΙΔ’, σ.
10379-10408.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3389/2005
για τις Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργοληπτών δηµοσίων έργων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του φράγµατος Αγιονερίου στην Ελασσόνα κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1784.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων, σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τον περιορισµό του κόστους της δηµόσιας υγείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη νοθεία στο ηλιέλαιο, την προστασία
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις ασφαλείς µεταφορές προϊόντων διατροφής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10919.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Δ.Ε.Κ.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών-υπαλλήλων σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3817.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η’, σ. 5880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,

σχετικά µε την εκποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9032.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µαταίωση της διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
τόµ. Δ’, σ. 2585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου σε καταγγελίες
για µίζες που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην επιλογή του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4221.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και
δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή των εκποµπών «Ρεπορτάζ
χωρίς σύνορα» και «Θεµατική βραδιά» του Στέλιου Κούλογλου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9047.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 628,
τόµ. Β’, σ. 1623-1661, τόµ. Γ’, σ. 1680-1724, 1931.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ. 5824.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
7439.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπογράφουν αίτηση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο
νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι‘, σ. 7439.
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Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της υπέβαλαν πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές των Κοµµάτων
τους, για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7469-7512, 7520-7550, 75517631.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7593-7631.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους είκοσι
δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα-πρόταση από τους δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το
ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους εκατόν έναν (101) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, περιλαµβάνοντας πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βου-

λευτές του Κόµµατός του, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και δεκατρείς (13) Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και εννέα (9) Βουλευτές του Κόµµατός του, µε τις οποίες ζητείται
η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες
συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11581.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση των διαβατηρίων του
Κοσόβου κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2009.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από
µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4404.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής, της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε
αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κήρυξη ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των «ΞΕΝΙΑ»
και τον χαρακτηρισµό τους ως διατηρητέα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6274.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
362.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες»
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
δια του Υπουργού Εσωτερικών, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της
διαφθοράς στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-

32
σύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου σε καταγγελίες
για µίζες που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4151.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε την άνιση κατανοµή της κρατικής διαφήµισης
στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 7937.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1065, 1286-1327, 1329-1377, 13791415, 1424-1460, τόµ. ΙΘ’, σ. 1543.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων
στους Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε την άνιση κατανοµή της κρατικής διαφήµισης
στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 7937.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες»
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε την άνιση κατανοµή της κρατικής διαφήµισης
στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 7937.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147-9184, 9185.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του Παγκρατίου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταστέγαση του 1ου Γυµνασίου Πύργου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5828.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3347.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, σχετικά µε την αυτονοµία των ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Bουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού υποθέσεων µε πολιτικές προεκτάσεις από λειτουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επικρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6259, τόµ. ΙΑ’, σ. 8013-8061, 8061.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7031, τόµ. ΙΒ’, σ. 8910-8918, 8950-8967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη δίωξη σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίσκεψη του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και τις σχέσεις του µε το γενικό εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση της δικαιοσύνης για την
ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. «‘Αρης»
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 105.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 144, 381-418, 419-465, 658.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1701.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε διώξεις συνδικαλιστών δικαστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη γνωµοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και
χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πόρισµα Ζορµπά για τα οµόλογα κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1512.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 104.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ, Η’, σ. 6254, τόµ. ΙΑ’, σ. 8013-8061.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1471.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3246, 3247, 3431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επικρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4351.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 104.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνοµικής
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. τόµ. Δ’,
σ. 2577.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’,
σ. 8910-8918, 8950-8967.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2293, τόµ. Ε’, σ. 3246-3275, 3431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού υποθέσεων µε πολιτικές προεκτάσεις από λειτουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6221, τόµ. Ι’, σ. 7790-7817, 7826-7840,
τόµ. ΙΑ’, σ. 7972-8011, 8183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη δίωξη σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7931.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 144, 381-418, 419-465, 658.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό.
τόµ. Ζ’, σ. 5027.
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας, για τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1778.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις αυξήσεις στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’, σ. 5751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την απαλλαγή των διοδίων για τους ανάπηρους κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7888.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2269.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 39.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4432.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απα-
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σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δίωξη
εργαζόµενου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2331.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10126.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση: α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑΣύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία
Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1723, 2277-2307, τόµ. Δ’, σ.
2403-2442, 2688-2702.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις της Ελλάδας
προς τρίτες χώρες. τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε το πεδίο ασκήσεων της περιοχής
Ψηλού Στάλου στο Ν. Έβρου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον Έβρο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4256.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες»
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε αποστολές χρηµάτων στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6230.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας (31)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ι’, σ. 7895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στο Ν. Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο
κέντρο της Αθήνας από οµάδες αντιεξουσιαστών, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, 686-725, 727-770, 771-801, τόµ. ΙΗ’,
σ. 857.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην
Εγνατία Οδό, στα όρια του δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5750.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 7.
Υποδοχή του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy απευθύνεται στην Ελληνική Βουλή. τόµ. ΙΔ’, σ.
10910-10912.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ.
10912.
Επίδοση αναµνηστικού δώρου από τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy, εκ µέρους όλων των Βουλευτών. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy προσφέρει αναµνηστικές γκραβούρες στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Αποχώρηση του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy και του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του
Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9089.
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ε.Μ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών
Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα Προνόµια και Ασυλίες του Κέντρου αυτού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3404, 3405.
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3787, τόµ. Ζ’, σ. 4732-4735, 4975-5011, 5030-5064,
5145.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των εργαζοµένων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10250.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαµένουν στην εστία «Τίµιος Σταυρός» του Ρεθύµνου, η οποία θα κλείσει λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1920.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 513.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
της θητείας του καθηγητή κ. Θ. Βερέµη στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6020.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 511.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας. τόµ.
Γ’, σ. 1822.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική φροντίδα
σε µακροχρόνια ασθενείς. τόµ. Ε’, σ. 3378.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαρκή χρηµατοδότηση και τη σωστή διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 3919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10191.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληρωµή των εφηµεριών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
στο Παγκρήτιο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1782.
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει την
Αµφιλοχία µε τη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού ΕλευσίναςΘήβας και την κατασκευή νέας εθνικής οδού Ελευσίνας-Υλίκης. τόµ. ΙΘ’, σ. 2128.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άµεση εξέταση ταυτοποίησης των δειγµάτων µυελού των οστών για τον
εντοπισµό των συµβατών δοτών. τόµ. Ι’, σ. 7751.
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συζήτηση στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744-8748.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23-25.
Ψηφοφορίες και Εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητό-
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ρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου, της Α’
Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 173175.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου
Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 183-363, 365-464.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικολογικές Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες φαινοµένου θερµοκηπίου».τόµ. Β’, σ.
856-895.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1536-1572.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3299-3332.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής εταιρείας «SIEMENS». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4469-4714.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή µε θέµα: «Μεταρρύθµιση, για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό
Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5072-5102.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για άρση της ασυλίας της
Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5217, 5224-5426.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές
του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5905-5963.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα, µε
αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5970-6008.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6232-6260.
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: «Τα δικαιώµατα της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ. 6881-6914.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Θ’, σ. 6945-7017, 7019-

7097, τόµ. Ι’, σ. 7099-7218.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµαδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές των Κοµµάτων τους, για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7469-7512, 7520-7550,
7551-7631.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης ύστερα από αίτηµα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «την ονοµασία της FYROM».
τόµ. Ι’, σ. 7848-7872.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα: "την πορεία και
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. ΙΑ’, σ.
8082-8176.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8385-8415, 8424-8453, τόµ. ΙΒ’, σ. 8703-8727,
8820-8864, 8871-8904, 8992-9020.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Ι. Ραγκούση. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8470, 8476-8667.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980-8991.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9113-9138.
Λήψη απόφασης (ψηφοφορία) επί των Αναθεωρητέων
Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481-10048.
Ανακοινώνεται το Ψήφισµα της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Aναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι εκατόν ένας
(101) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10058-10113.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10861-10893.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συνεδρίαση κατά την οποία θα
παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10912.
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Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy απευθύνεται στην Ελληνική Βουλή. τόµ. ΙΔ’, σ.
10910-10912.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του
Κόµµατός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος
Αλαβάνος και δέκα τρείς (13) Βουλευτές του Κόµµατός του
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και
εννέα (9) Βουλευτές του Κόµµατός του, µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
11581-11646.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής, της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε
αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940-11973.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση
του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12019-12059, 12068-12155, 12155.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό
και Μέρος Β’)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 1220512254, 12254.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε
θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12549-12590.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461-1473.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980-8991.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9113-9138.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461-1473.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (βλ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά, την
προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5489.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Η’,
σ. 6100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8188.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10205.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6017.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, Εισοδηµατική Πολιτική έτους
2008 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9170, τόµ. ΙΔ’, σ. 10290-10325, 10327-10378,
10921.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6269.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’,
σ. 3.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Προέδρου του

38
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας. τόµ. Α’, σ. 4.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα ότι επιλέγει για
την εκλογή της την Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. τόµ.
Α’, σ. 5.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Αρχηγού του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη ότι επιλέγει για την εκλογή του την A’ Eκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 6.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα δήλωση του Αρχηγού του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου ότι επιλέγει για την εκλογή του την Εκλογική Περιφέρεια Ηρακλείου Ν. Κρήτης. τόµ. Α’, σ. 8.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από
τα Πρωτοδικεία, τη σταυροδοσία των Βουλευτών κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 533.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 «Εκλογή βουλευτών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2364, τόµ. Ε’, σ. 3092-3742, 37433799, τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 «Εκλογή βουλευτών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2364, , τόµ. Ε’, σ. 3092-3742, 37433799, τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την Εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3704.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
εκλογή βουλευτών (Εκλογικός Νόµος)». (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του ). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
1694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόµου. τόµ. Γ’, σ. 1740.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 584.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις-καταλήψεις και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος της Χώρας. τόµ. Β’, σ. 1094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις. τόµ. Β’, σ. 1097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2371.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει η δηµόσια Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Η’, σ. 5805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του κλάδου θεατρικών σπουδών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9086.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9092.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής

39
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή
των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11555.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 11578, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12475-12535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12508, τόµ. ΙΖ’, σ. 202-237, 239262, 370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 38.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, τόµ. ΙΗ’, σ.
808-850, 880-918, 919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 912, 1147-1196, 1202-1244, 1268.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµόσια
δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Ν.
Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3812.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στα δηµόσια νηπιαγωγεία κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2125.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1780.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που οδηγεί σε διαρκή υποβάθµιση την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση της
χώρας, µε ασαφές θεσµικό πλαίσιο, αβέβαιη σχέση µε τα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., παντελή έλλειψη ειδικών βιβλίων, υποβάθµιση των µαθηµάτων ειδίκευσης, διοικητική και οργανωτική υποβάθµιση που οδηγούν σε ραγδαία µείωση των µαθητών και του κύρους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.). (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3886, 3907.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών Κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη
Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 911.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11555.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που οδηγεί σε διαρκή υποβάθµιση την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση της
χώρας, µε ασαφές θεσµικό πλαίσιο, αβέβαιη σχέση µε τα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., παντελή έλλειψη ειδικών βιβλίων, υποβάθµιση των µαθηµάτων ειδίκευσης, διοικητική και οργανωτική υποβάθµιση που οδηγούν σε ραγδαία µείωση των µαθητών και του κύρους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.). (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3886, 3907.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκ-
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παιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει η δηµόσια Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Η’, σ. 5805.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στελέχωση
των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9041.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση σε βάρος της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5503.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επιβολή πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11984.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3513.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5590.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781.
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3513.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας

µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Κατάθεση). τόµ.
Δ’, σ. 2478.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 617, τόµ.
Β’, σ. 814-847, 961-1003, 1128.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις παράνοµες χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10124.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία και
τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα µας κ.λ.π. τόµ. Ζ’, σ.
5103.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τους ελέγχους στα διατιθέµενα προϊόντα
προς κατανάλωση στην αγορά κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Δ‘, σ. 2130, 2367.
ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 493.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 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». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 546, 638, 639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Γ’, σ. 1581.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement Νο 1 (ERG Nο1) µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλαν-

41
δίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της
Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και
τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας, σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (ΜUSIS)
για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ.
Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας,
της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας,
της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας,
της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας,
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση,
τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα
άµυνας (Europa)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 952.
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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Γ’, σ. 1574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη στάση της χώρας µας
στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 906.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ. 1409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2838, τόµ. ΣΤ’,
σ. 3926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 4003.
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 τροποποί-

ηση του άρθρου 1 παραγράφου 4 αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Ινδίας στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία. (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, 3671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάϊκροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, 3822-3869, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διανοµή βιβλίου για την Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3580.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στην επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της
διαφθοράς στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4148.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για
τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της
Μεταρρύθµισης του Κράτους, µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης
και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9440, 9441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συ-
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νεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4412.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918, 8919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6269.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που υπογράφηκε
στη Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2000» . (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6846, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση 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 Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7063, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12463.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7761, τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
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-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη µόνιµη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8694.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τη-

λεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11657, 11658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών,
που θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12468.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανάδειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 647, 647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT)
και του Ανώτατου Συµµαχικού Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του
ΝΑΤΟ (ΚΕΝΑΠ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’,
σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ. 1490, 1491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ‘Αµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ.
1490, 1526.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086, 1087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993) καθώς και
της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αναφορά στη σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου
Επικοινωνιών (ERO) (Χάγη 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ.
1555, 1557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1624.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1859.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και
δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2508.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’, σ. 11021-11052, τόµ.
ΙΖ’, σ. 43-75, 77-98, 199.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΖ’, σ. 263-299, 311-356, 376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χορήγηση γονικής άδειας στο αστυνοµικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στο Ν. Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυνοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στάση της ηγεσίας της Αστυνοµίας για
τα µέλη του Π.Α.ΜΕ. και του Κ.Κ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1958.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ΕΡΑ Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την παρουσίαση εκποµπής µε θέµα «Η
γέννηση ενός έθνους» στην κρατική τηλεόραση κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11507.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3347.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 2038.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση: α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑΣύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία
Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις." (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1723, 2277-2307, τόµ. Δ’, σ.
2403-2443, 2688-2702.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 67, τόµ. ΙΗ’, σ.
936-975, 980-1018, 1107-1144, 1250, 1251.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης και Σύστασης σχετικά µε
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την Εργασία στον Τοµέα της Αλιείας (Convention and
Recommendation concerning Work in the Fishing Sector,
2007) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International
Labour Organization) το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 96η
Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας που έλαβε
χώρα στην έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) στη Γενεύη, από 30 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2007.
τόµ. ΙΖ’, σ. 788.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στη Κρήτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Κήρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής της ΙΒ’
Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 1.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α’ Συνόδου της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α‘, σ. 7.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια
του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική
εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχέδιο της Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία
θερµοηλεκτρικής µονάδας µε καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασµό. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η’, σ. 5832.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατά-

ξεις.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7506, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8344-8383, 8455-8469, 8470-8476, 8668-8683,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8793-8806, 8905-8910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1859.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. (Επερωτώντες:
Πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη θέσπιση επιδόµατος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 41.
ΕΝΟΡΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ε.Δ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίσκεψη κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων
Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442.
ΕΝΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται
να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10905.
ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΜΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1701, τόµ. Δ’, σ.
2450-2475, 2477-2503, 2516-2569, τόµ. Ε’, σ. 2659.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β)
των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4184.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4208.
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Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος
Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων και
Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4469.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της
προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5944.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι εκατόν ένας
(101) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10058-10113.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτών του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση των ζητηµάτων που αφορούν την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΖ’, σ. 159.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις στο
Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12276.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική

των Σκοπίων κατά της Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη
Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 911.
ΕΠΑΡΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5443,
5444.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επεισόδια
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10900.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2838, τόµ. ΣΤ’,
σ. 3926.
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 παραγράφου 4 αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επένδυση εξόρυξης χρυσού στους Ν.
Έβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3524.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: Σαράντα δύο (42) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και Τουριστική
Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας,
σχετικά µε την άνιση κατανοµή της κρατικής διαφήµισης
στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 7937.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία. (Επερωτώντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1997.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Γ’, σ. 2037.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.). τόµ. ΣΤ’, σ. 4442.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά της Αττικής.(Επερωτώντες
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ.
Θ. Πάγκαλος, Π. Χριστοφιλοπούλου, Β. Οικονόµου, Κ.
Βρεττός, Β. Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Δαµανάκη,
Τ. Χυτήρης, Α. Κακλαµάνης). τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασµό. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η’, σ. 5832.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8291.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Ι.Κ.Α. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.). τόµ. Δ’, σ. 2335.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε’, σ. 3352.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
(Επερωτών: Ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Κ. Καρτάλης). τόµ. Η’, σ. 5872.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΕ’, σ. 11563.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, σχετικά µε την αυτονοµία των ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Bουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3081.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε το Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και το σεβασµό των
προσωπικών δεδοµένων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΒ’, σ. 9404.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. (Επερωτώντες:
Πενήντα τρεις (53) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ’, σ. 8203.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Δ’, σ. 2374.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που οδηγεί σε διαρκή υποβάθµιση την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση της
χώρας, µε ασαφές θεσµικό πλαίσιο, αβέβαιη σχέση µε τα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., παντελή έλλειψη ειδικών βιβλίων, υποβάθµιση των µαθηµάτων ειδίκευσης, διοικητική και οργανωτική υποβάθµιση που οδηγούν σε ραγδαία µείωση των µαθητών και του κύρους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.). (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3886.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9092.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη
µίσθωση των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.)
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ζ’, σ. 5508.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΖ’, σ. 155.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τις προσλήψεις στο Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. (Επερωτώντες: Ενενήντα επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1750.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπι-
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ση της εγκληµατικότητας. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας (31)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ι’, σ. 7895.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα
«Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10253.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. (Επερωτώντες: Είκοσι επτά (27) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1788.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών
από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Boυλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2588.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η’, σ. 5880.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: Σαράντα οκτώ (48) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΘ’, σ. 18431870.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: Σαράντα δύο (42) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4407.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το διαγωνισµό για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. (Επερωτών: ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλιας). τόµ. Η’, σ. 5548.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάθεση της έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. (Επερωτών: Ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνης). τόµ. Η’, σ.
5554.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). (Επερωτώντες: Είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 5558.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της Κυβέρνησης
για τις συµβάσεις των τραπεζών. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ι’, σ.
7707.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απόδοση στο Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία
και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις. (Επερωτώντες:

Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΘ’, σ. 2223.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή
και Ελαιώνας. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι’, σ.
7756.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΒ’, σ. 9051.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου.
(Επερωτώντες: Ο Πρέδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). τόµ. Ε’, σ. 3584.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον πολιτισµό και τις τέχνες. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11992.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, για τον Τουρισµό. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΖ’, σ. 545.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4223.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ’, σ. 5110.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία
και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 8753.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. (Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10214.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1477.
Αναφορά στην επέτειο της ‘Αλωσης της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άγνοια
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Ελλήνων µαθητών για τις Εθνικές µας Επετείους κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 367.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα, στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από
την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του
1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 509.
Ανακοινώνεται ότι η 15η Σεπτεµβρίου ανακηρύχθηκε
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το
2007 και ο εορτασµός της επετείου αυτής από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1233, 1234.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο της 14ης Σεπτεµβρίου που καθιερώθηκε ως «Ηµέρα Εθνικής µνήµης
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461.
Επίσκεψη στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου του Προέδρου της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης κ.
Πιέρ Φερντινάντο Καζίνι, µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας, από το Εθνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα
επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 609, τόµ. Γ’, σ.
2217-2257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2586.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα
επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 609, τόµ. Γ’, σ.
2217-2257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη θέσπιση επιδόµατος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 41.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4255.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5590.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ.
8215, τόµ. ΙΒ’, σ. 9359-9386, 9461-9480, τόµ. ΙΓ’, σ.
10134.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση των ε-

πιδοτήσεων που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους µε τη
νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεών τους. τόµ. Β’,
σ. 1519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5862.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ.
8215, τόµ. ΙΒ’, σ. 9359-9386, 9461-9480, τόµ. ΙΓ’, σ.
10134.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 610.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3517.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. τόµ. Α’, σ.
493.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα. τόµ. Α’, σ. 504.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και το
5ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. τόµ. Α’, σ. 533, 539.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 107ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών και τα εκπαιδευτήρια Διαµαντοπούλου. τόµ. Α’, σ. 549, 558.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου και το 14ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου. τόµ. Α’, σ. 592, 598.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο και 22ο Δηµοτικά Σχολεία Ηλιούπολης και
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάτων. τόµ. Α’, σ. 617, 619.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών και το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου. τόµ. Α’, σ. 677, 683.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 7ο Γυµνάσιο Γλυφάδας.
τόµ. Α’, σ. 716, 723, 736.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής και το
Σχολείο «Πρόγραµµα Ιάσων», Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
τόµ. Β’, σ. 820, 825.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Επίτροπος για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σ.
Δήµας, µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Θήβας, το 55ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γυµνάσιο Νέας Κίου Αργολίδας
και το 1ο Τ.Ε.Ε. της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. τόµ. Β’, σ.
858, 862, 868, 871, 878.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 906, 910.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Περάµατος της Β’ Περιφέρειας Πειραιά, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Λαµίας, το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το
5ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαλιάδας. τόµ. Β’, σ. 1014, 1015,
1020, 1026, 1034, 1018.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, το 69ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τριπόλεως, το Δηµοτικό Σχολείο Κρεστένων Ηλείας και το Δηµοτικό Σχολείο Βραχναίικων Αχαΐας. τόµ. Β’, σ. 1048, 158,
1066, 1072, 1076.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ζηρίδη. τόµ. Β’, σ. 1101.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν υπάλληλοι του Ιδρύµατος Κοινωνικής Ασφάλισης Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1141.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το Επαγγελµατικό Σχολείο Business College
της Δανίας, το Δ’ Γυµνάσιο Ιλίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Περάµατος και το Γυµνάσιο Καλαβρύτων Αχαΐας. τόµ. Β’,
σ. 1186, 1191, 1198, 1405.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Σελινίων Σαλαµίνας, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το Γενικό Λύκειο Φαναρίου
Καρδίτσας, το Γυµνάσιο ‘Ανδρου και το 12ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Β’, σ. 1419, 1424, 1430, 1436, 1439.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μητρόπολης Καρδίτσας και το 1ο Γυµνάσιο ‘Αρτας. τόµ. Β’, σ. 1490, 1500.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Κ.Α.Π.Η. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και µαθητές από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο του Αιγάλεω. τόµ. Β’,
σ. 1538, 1549.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Θήβας και το 12ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. τόµ. Γ’, σ. 1625,
1631, 1642, 1651.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το µονοθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μαράσλειου Διδασκαλίου, το 2ο Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Μαρασλείου
Διδασκαλίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας,
αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας από τη Σχολή Εθνικής ‘Αµυνας, µαθητές από το
36ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας και τα Γυµνάσια Φαναρίου
και Μεσενικόλα Καρδίτσας. τόµ. Γ’, σ. 1673, 1679, 1686,
1692, 1693, 1703.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 45ο
Δηµοτικό Σχολείο Πατρών, το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο
«‘Αγιος Γεώργιος» Ερµούπολης Σύρου, το Β’ Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το Γυµνάσιο Βαρθολοµιού Ηλείας. τόµ. Γ’, σ. 1747, 1762, 1764, 1771.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. τόµ.
Γ’, σ. 1787, 1793, 1804.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ. 1832.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το 4ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, πέντε µέλη του Αµερικανικού Κογκρέσου µε επικεφαλής τον κ. Μ. ‘Αλµπιο
Σάιος, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, σπουδαστές
της Σχολής ‘Αµυνας του ΝΑΤΟ, µαθητές από το 2ο Τ.Ε.Ε.
Επαγγελµατικής Σχολής ‘Αργους, αντιπροσωπεία Βουλευτών από τη Μολδαβία και µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο ‘Αµφισσας. τόµ. Γ’,
σ. 1886, 1891, 1892, 1894, 1897, 1903, 1904, 1906.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Καµαρών Αχαΐας, το 1ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Ακράτας, το 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού Βόλου, το Γενικό Λύκειο Λεωνιδίου Αρκαδίας και το Λύκειο Νεοχωρίου ‘Αρτας. τόµ. Γ’,
σ. 1924, 1927, 1945, 1948, 1961, 1976.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Κάτω Ιταλίας Francesco La Kava, το 10ο
Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, µέλη
της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης και µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λίµνης Ευβοίας. τόµ. Γ’, σ. 1991,
1994, 2002, 2005, 2017.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας και το Λύκειο
Ροδοβιλούς Σερρών. τόµ. Γ’, σ. 2032, 2041.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Αριδαίας. τόµ. Γ’, σ. 2176, 2181.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 7ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, το 34ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Γυµνάσιο του Ωραίου Βλαχιώτη Λακωνίας και το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Αλµυρού Βόλου. τόµ. Γ’, σ. 2223, 2234, 2241,
2246, 2251.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο της Λεοντείου Σχολής, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 2ο Τ.Ε.Ε. Περιστερίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Καλαµάτας. τόµ. Γ’, σ. 2269, 2275, 2281, 2297, 2303.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ανθυπασπιστές του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑ», µαθητές
από το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Κόσµου µε την επωνυµία
«Αρµένικος Κυανούς Σταυρός», το 8ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κάρλας Κανελιών Μαγνησίας
και το 3ο Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας. τόµ. Δ’, σ. 2330, 2332, 2337,
2347, 2351.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ.
2382, 2384.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Τ.Ε.Ε. Αγίων Αναργύρων Αττικής. τόµ. Δ’, σ.
2414, 2427.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βραχατίου Κορινθίας, το 4ο
Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου,
το Δηµοτικό Σχολείο Αιγείρας Αχαΐας και το Γυµνάσιο Δελφών Φωκίδας. τόµ. Δ’, σ. 2508, 2515, 2526, 2542, 2544.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο δήµου Χανίων, µαθητές
από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος και το Δηµοτικό
Σχολείο Μοντεσοριανή Σχολή Αθηνών, το 2ο Τ.Ε.Ε. Τρίπολης και το 34ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών. τόµ. Δ’, σ. 2583,
2585, 2592, 2600.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βαλτινού Τρικάλων. τόµ. Δ’, σ. 2709.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Δ’, σ. 2768.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ακράτας Αχαΐας, το 53ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών Αχαΐας, το Γενικό Λύκειο της ιστορικής
Άµφισσας Φωκίδας, το 1ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας Ηλείας, το 1ο Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το 4ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης. τόµ. Δ’, σ. 2814, 2827, 2836, 2848,
2855, 2862, 2870.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου, το Γενικό Λύκειο Ζαχάρως
Ηλείας, το 18ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 2ο Τ.Ε.Ε. Πάτρας, το
1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου και το Γυµνάσιο και Λύκειο Βυτίνας Αρκαδίας. τόµ. Δ’, σ. 2913, 2918, 2928, 2936, 2941,
2952, 2957, 2964.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Γιαννοπούλου, το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 62ο Γυµνάσιο Αθηνών, το
Γυµνάσιο Βραχναίικων Αχαΐας και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λαµίας. τόµ. Ε’, σ. 3179, 3184, 3191, 3196, 3204.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το 6ο
Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας Αττικής, το 2ο Γενικό Λύκειο
Αργυρούπολης, το Λύκειο Αλιάρτου Βοιωτίας και το 13ο
Γυµνάσιο Πατρών. τόµ. Ε’, σ. 3229, 3232, 3236, 3252,
3272.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ευρώπου Κιλκίς, το 26ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το Γενικό Λύκειο Καρυάς Λευκάδος,
το Γενικό Λύκειο Κεραµέων Κεφαλληνίας και το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου. τόµ. Ε’, σ. 3292, 3302, 3310, 3318, 3326.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Πευκών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’,
σ. 3351, 3359.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ελευσίνας, το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 41ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Πειραµατικό
Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πάτρας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τριπόλεως. τόµ. Ε’, σ. 3473, 3481, 3486,
3494, 3500.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 16ο και 17ο
Δηµοτικά Σχολεία Γαλατσίου, σπουδαστές της Σχολής Πολέµου Αεροπορίας, σπουδαστές του Σχολείου Επιµόρφωσης Αξωµατικών και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πάτρας.
τόµ. Ε’, σ. 3511, 3517, 3526, 3544, 3551.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο και 5ο Δηµοτικά Σχολεία Μοσχάτου, το 51ο
Γυµνάσιο Αθήνας, το 1ο Γυµνάσιο Υµηττού, το Δηµοτικό
Σχολείο Πορταριάς Μαγνησίας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Παραλίας Αχαΐας. τόµ. Ε’, σ. 3574, 3579, 3583, 3595,
3598.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ.
3622, 3629.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το Α’ Γυµνάσιο Ασπροπύργου, το 46ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 12ο Δηµοτικό
Σχολείο Τρίπολης, το 3ο Γυµνάσιο Πύργου, το Α’ Γυµνάσιο
Λειβαδιάς, το 2ο Γυµνάσιο ‘Αργους και επισκέπτες από το
Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης. τόµ. Ε’, σ. 3743, 3751, 3757, 3761,
3771, 3776, 3785, 3790, 3798.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το 16ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων, το Γ’ Δηµοτικό
Σχολείο Γλυκών Νερών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Οβριάς
Αχαΐας, το Γενικό Λύκειο Λάπα Αχαΐας, το Γυµνάσιο Οινόης Καστοριάς και το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου Κορινθίας. τόµ. Ε’, σ. 3812, 3819, 3825, 3834, 3862, 3868.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Νέας Ιωνίας Μαγνησίας,
το 42ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο ‘Αστρους
Αρκαδίας και το 2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Ε’, σ. 3881,
3887, 3895, 3900, 3905.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Ελευσίνας, το Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας, το 79ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Εσπερινό Γυµνάσιο και το Εσπερινό Λύκειο της ιστορικής Σπάρτης, το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας και το 9ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4150, 4153,
4160, 4165, 4173, 4181, 4189.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Α’ Γυµνάσιο Καισαριανής, το 103ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών
και το Γενικό Λύκειο Γαλατά Τροιζηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4307, 4313, 4322, 4328, 4336.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Λυκείου Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίου Παύλου
Πειραιά, το 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το Γυµνάσιο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο Σελιανίτικων Αιγίου και
το Γυµνάσιο Στυλίδας Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4349, 4356,
4364, 4370, 4378.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ψυχικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκης, το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα» το 96ο και 147ο Δηµοτικά
Σχολεία Αθηνών, το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και το 5ο
Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4395, 4403, 4409, 4415,
4422.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438, 4444, 4450.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 1ο
Τ.Ε.Ε. Δραπετσώνας, το 3ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 9ο
Γυµνάσιο Τρικάλων και το Αρσάκειο Γυµνάσιο Πάτρας.
τόµ. Ζ’, σ. 5027, 5040, 5045, 5054, 5061.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων», το Γυµνάσιο Ακράτας Αχαΐας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Οβρυάς
Αχαΐας και το 1ο Τ.Ε.Ε. Λευκάδας. τόµ. Ζ’, σ. 5070, 5078,
5081, 5096, 5101.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων Αττικής, το Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Πάτρας και το 2ο Γυµνάσιο Καλαµάτας. τόµ. Ζ’, σ. 5192,
5209, 5217, 5430.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Πειραιά, το Δηµοτικό Σχολείο Ανατολής, Νέας Μάκρης, το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων
και το 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Ζ’, σ. 5440, 5452,
5467, 5474.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν: Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ειρήνης της Κίνας, µαθητές από
το Ειδικό Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το Δηµοτικό Σχολείο ‘Ασσου Κορινθίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµφιλο-
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χίας, το Ιδιωτικό Γυµνάσιο «Ελληνική Αναγέννηση» Πάτρας, το 6ο Γενικό Λύκειο Λάρισας και το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου Αχαΐας. τόµ. Ζ’, σ. 5497, 5500,
5503, 5512, 5516, 5527, 5529.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο της Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και
το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5547,
5554, 5560.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων. τόµ. Η’,
σ. 5674.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 10ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το Επαγγελµατικό Λύκειο Κρυονερίου, το
65ο Λύκειο Αθήνας, το Διαπολιτισµικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. Η’, σ.
5706, 5714, 5716, 5718, 5726, 5732.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καρύστου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Διµηνιού, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σέσκουλο του
δήµου Αισωνίας Μαγνησίας και το Γενικό Λύκειο Γιαννούλης Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 5746, 5752, 5763, 5772, 5782,
5789.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Δράµας, το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Ελευσίνας, το 1ο Τ.Ε.Ε. Επαγγελµατικό Λύκειο
Καρδίτσας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας και το 2ο Γυµνάσιο Καστοριάς. τόµ. Η’, σ. 5808, 5822, 5830, 5837,
5843.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Πάρου και το 2ο Γυµνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης. τόµ. Η‘, σ. 5864, 5875, 5877.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Η’, σ. 5907,
5914.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γυµνάσιο «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Χαϊδαρίου,
το Γενικό Λύκειο Αµαρύνθου Ευβοίας, ο Σύλλογος Σπουδαστών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων Αµερικής «Αρκαδικό
Κέντρο», το Γυµνάσιο Πελασγίας Φθιώτιδας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Η’, σ. 5986, 5994, 5998,
6003, 6005.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 1ο Γενικό
Λύκειο Περάµατος, το 14ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 5ο Γυµνάσιο Καλαµάτας και το Γυµνάσιο Αιανής Κοζάνης από τη
Μακεδονία. τόµ. Η’, σ. 6017, 6020, 6057, 6066, 6078.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν είκοσι
καθηγητές του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Διά Βίου Μάθηση», έξι Τούρκοι, πέντε Ισπανοί, τέσσερις Ιταλοί, πέντε
Έλληνες και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας.
τόµ. Η’, σ. 6106, 6111, 6113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 2ο Δηµοτικά Σχολεία Κερατσινίου, το 3ο
Δηµοτικό Σχολείο Μελισσίων, το 1ο Τ.Ε.Ε. Πάτρας, το Γυµνάσιο Νεάπολης Αιτωλοακαρνανίας και το 19ο Γυµνάσιο
Πάτρας. τόµ. Η’, σ. 6178, 6181, 6197, 6205, 6209.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης, το 2ο Γενικό
Λύκειο Αγίας Παρασκευής, το Δηµοτικό Σχολείο Αυλωνα-

ρίου Ευβοίας, το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το Γενικό Λύκειο
Βουκολίων Χανίων και το Γυµνάσιο Αγράς Λέσβου. τόµ.
Η’, σ. 6225, 6234, 6239, 6243, 6252, 6256.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου, το 3ο Γυµνάσιο Καβάλας, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Γκεόργκι Πιρίνσκι και τα µέλη
της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας κ. Γ. Γιουρούκοφ,
Τ. Μποζίνοφ, Σ. ‘Ιλτσεφ και Α. Μιχαήλοβα. τόµ. Η’, σ.
6274, 6286, 6290, 6291.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ‘Αµφισσας, το
Μουσικό Σχολείο Πτολεµαΐδας και το Γυµνάσιο Μακροχωρίου Καστοριάς. τόµ. Θ’, σ. 6350, 6356, 6363.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το 3ο Γυµνάσιο Καλύµνου και το 1ο Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας.
τόµ. Θ’, σ. 6420, 6422, 6468.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πεύκων Θεσσαλονίκης και το 1ο Γυµνάσιο Λευκάδας. τόµ. Θ’, σ. 6478, 6482, 6485, 6491.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου Ευβοίας, το 3ο
Λύκειο Χαϊδαρίου, µέλη από τον Οργανισµό Διάδοσης της
Ελληνικής Γλώσσας, το 1ο Γυµνάσιο Λέρου, το 3ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης και το 2ο Γυµνάσιο Αριδαίας Πέλλας. τόµ.
Θ’, σ. 6763, 6765, 6767, 6787, 6793, 6812.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Λάρισας, το Α’ Γυµνάσιο
Λαυρίου, το Ειδικό Γυµνάσιο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης, τα Δηµοτικά Σχολεία Βελλιτσών, Μιχέου και
Κανταδίου Αχαΐας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Σερρών και αθλητές από το Γυµναστικό Σύλλογο Χανίων
«Ελευθέριος Βενιζέλος». τόµ. Θ’, σ. 6880, 6888, 6893,
6896, 6903, 6905, 6920.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, σπουδαστές της Σχολής
Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας, µαθητές από το Γυµνάσιο Λεωνιδίου Αρκαδίας, το 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδος, Σουηδοί καθηγητές µέσης εκπαίδευσης και µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Ιωαννίνων.
τόµ. Θ’, σ. 6939, 6943, 6952, 6958, 6972, 6977, 6979.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης, η
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λουξεµβούργου κ. Λιντιέρ
και ο Αντιπρόεδρος κ. Μάρτιν Στάιν Μέργκεν, µαθητές από
το Γυµνάσιο Ματαράγκας Καρδίτσας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το 11ο Γυµνάσιο Λάρισας, το Δηµοτικό
Σχολείο Κίτρους Πιερίας και το 1ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 7023, 7029, 7032, 7035,
7039, 7044, 7061, 7067.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο, το Γενικό Λύκειο Πέτρας Λέσβου, το Γενικό Λύκειο Λιβαδίου Λάρισας,
το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο (Β’ Τµήµα), σπουδαστές
από το δηµοσιογραφικό εργαστήρι του ΑΝΤ-1, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας, τα Δηµοτικά Σχολεία Εύας και Ασπροχώµατου Μεσσηνίας, το Δηµοτικό
Σχολείο Πενταπλατάνου Πέλλας, το 2ο Γυµνάσιο Λέρου, το
Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων Ρόδου, το 3ο Γυµνάσιο (Α’
Τµήµα) Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το 3ο Γυµνάσιο (Β’
Τµήµα) Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο α-
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πό τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο Αµερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης «Ανατόλια» και το 4ο
Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Ι’, σ. 7102, 7105, 7116, 7118,
7124, 7132, 7137, 7143, 7148, 7156, 7160, 7166.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ. 7232.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αίγινας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας, το Γυµνάσιο Πελοπίου Ηλείας και το Δηµοτικό Σχολείο Πελασγίας
Φθιώτιδας. τόµ. Ι’, σ. 7520, 7527, 7533, 7540, 7546.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Τρικάλων,
µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καβάλας, το Γυµνάσιο Νεοχωρίου ‘Αρτας και ο κ. Μ. Γλέζος. τόµ. Ι’, σ.
7553, 7556, 7562, 7567, 7587.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 90ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Ελληνική Παιδεία», το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Κάτω Αχαΐας, µέλη του Κ.Α.Π.Η. του δήµου Ιτάµου Καρδίτσας, µαθητές του Πειραµατικού Γυµνασίου Μυτιλήνης, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Λεχαινών Ηλείας και το Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης Καβάλας. τόµ. Ι’, σ. 7642, 7646,
7663, 7667, 7668, 7682, 7690.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κω, το 63ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Γυµνάσιο Παλαιοχώρας Χανίων και το Γυµνάσιο
Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι’, σ. 7700, 7710, 7721,
7727.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Έδεσσας, η Υπερνοµάρχης κ.
Μπέη και οι Δήµαρχοι Αλίµου κ. Ορφανός και Ελληνικού
κ. Κορτζίδης. τόµ. Ι’, σ. 7757, 7761, 7765.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Καναλακίου Πρέβεζας, Αµερικανοί
φοιτητές και µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο ‘Αρτας.
τόµ. Ι’, σ. 7797, 7800, 7803.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγάλεω και το Δηµοτικό Σχολείο Βέλου Κορινθίας. τόµ. Ι’,
σ. 7828, 7833, 7839.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Λειβαδιάς, το 5ο Γυµνάσιο
Μυτιλήνης, το 2ο Γυµνάσιο Καλαµπάκας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. Ι’, σ. 7855, 7860, 7869, 7872.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Καρδίτσας, το Γυµνάσιο Νέας Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, µέλη από τη Χορωδία του ιστορικού
Ωδείου του δήµου Δίου Πιερίας, µαθητές από το 65ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας.
τόµ. Ι’, σ. 7886, 7892, 7897, 7900, 7908.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης και
το 2ο Γυµνάσιο Χανίων Κρήτης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7936, 7941.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Σκιάθου, το 2ο Γυµνάσιο Κρύας
Βρύσης Πέλλας και το Γυµνάσιο Προµαχών Πέλλας. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7971, 7977, 7985.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ασπρόπυργου, το 14ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, τα Δηµοτικά Σχολεία Ξυνού Νερού, Αµυνταί-

ου Φλώρινας και Αγίου Παντελεήµονα Φλώρινας, το Δηµοτικό Σχολείο Σίφνου και το Γυµνάσιο Λιµεναρίων Θάσου.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8021, 8027, 8029, 8037, 8059.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καµατερού, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το 2ο Γυµνάσιο Βριλησσίων
Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου, το Γυµνάσιο
Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, το Δηµοτικό Σχολείο
Ευξεινούπολης Μαγνησίας και το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8080, 8085, 8089, 8096, 8104, 8164, 8173.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 2ο Γυµνάσιο Συκεώνος Θεσσαλονίκης, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Ναυστάθµου Κρήτης, το ιδιωτικό Γυµνάσιο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και το 4ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης. τόµ. ΙΑ’, σ. 8191, 8196, 8199, 8207, 8213.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Τρικερίου Μαγνησίας, το Γυµνάσιο Μανιακών Καστοριάς, το Γυµνάσιο Νέας Τρίγλιας
Χαλκιδικής και το 1ο, 2ο και 3ο Δηµοτικά Σχολεία Φερών
Έβρου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8293, 8301, 8304, 8311.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βουλιαγµένης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου, το Δηµοτικό Σχολείο Κέδρου Καρδίτσας, το Γυµνάσιο Οβρυάς Αχαΐας και το Λύκειο Ιάσµου Κοµοτηνής.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8355, 8367, 8371, 8377, 8383.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Τραγαίας Νάξου και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καλύµνου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8397.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Φθιώτιδας, το Δηµοτικό Σχολείο Πύλης Θήβας, το
24ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και το Γυµνάσιο Αγναντερού Καρδίτσας. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8428, 8437, 8440, 8446, 8453.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. ΙΑ’, σ. 8458, 8459.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και 11ο Δηµοτικά Σχολεία Αγίας Παρασκευής, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ναυπλίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλύµνου και
το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8693, 8701,
8708, 8714, 8724.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιωνίας Θεσσαλονίκης, το 8ο και 20ο Δηµοτικά
Σχολεία Χανίων και το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8746, 8748, 8756, 8766.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Πλαταµώνα Πιερίας και το Β’ Γυµνάσιο Λευκάδας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8786, 8800.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπροσωπεία της Επιτροπής Συνταγµατικών και Νοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Τσεχίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8830.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Κ.Α.Π.Η. Επανοµής Θεσσαλονίκης, µαθητές από το
16ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 3ο Γυµνάσιο Μεγάρων,
το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης και το 5ο Γυµνάσιο Βόλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8870, 8876, 8886, 8891, 8896, 8900,
8903.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τα µέ-
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λη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Γερµανίας-Ελλάδας, που αποτελούν διακοµµατική αντιπροσωπεία της
Bundestag, του Γερµανικού Κοινοβουλίου, µαθητές από το
Δηµοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Λάρισας, το Γυµνάσιο «Μεγάλης Παναγιάς» Χαλκιδικής και το Γυµνάσιο Ραχών Ικαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8913, 8916, 8952, 8958.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το
56ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Φερρών Αγίου Γεωργίου Μαγνησίας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο
Κωφών Πάτρας και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8985, 8994, 9006, 9013, 9018.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Γερµανίας-Ελλάδος, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Αττικής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Σπάρτης, το 8ο και 56ο Δηµοτικά Σχολεία Πατρών, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το 6ο Διαπολιτισµικό Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9027, 9029, 9035, 9044, 9047, 9060, 9070.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παπάδου Λέσβου και το Δηµοτικό Σχολείο ‘Ανω Βιάννου Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ’, σ.
9122, 9126.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αιαντίου Σαλαµίνας, το Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας, το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικής Τρικάλων, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου και
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9152, 9161,
9174, 9179, 9183.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγρινίου και το 15ο και 43ο Δηµοτικά Σχολεία Λάρισας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9365, 9372, 9382, 9384.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Λευκάδας και σπουδαστές από το ΙΕΚ Περιστερίου.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9405, 9421, 9422.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9465.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Γυµνού Ευβοίας, τα Δηµοτικά
Σχολεία Αγίου Πέτρου και Καστρίου Αρκαδίας, το 1ο και
2ο Δηµοτικά Σχολεία Ιτέας Φωκίδας, το 16ο και 30ο Δηµοτικά Σχολεία Βόλου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων
Θεσσαλονίκης και το 14ο και 6ο Δηµοτικά Σχολεία Χανίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10066, 10070, 10073, 10082, 10087,
10093, 10097.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το Δηµοτικό
Σχολείο Κολυµβαρίου Κισσάµου Χανίων, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Χανίων και το 92ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10127, 10138, 10144, 10173.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καστοριάς και το Δηµοτικό
Σχολείο Αλιντών Λέρου. τόµ. ΙΓ’, σ. 10252, 10260.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθουν µαθητές από το 104ο και το 125ο Δηµοτικά Σχολεία της Αθήνας,
το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10201, 10212, 10219, 10228.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλλονιάς.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10295.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το Δηµοτικό Σχολείο Μολάων
Λακωνίας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου. τόµ. ΙΔ’, σ.
10328, 10341, 10347, 10373.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα «Εκπαιδευτήρια Δούκα», το Δηµοτικό Σχολείο
Παλαιοχώρας, Ελύρου και Καντάνου Χανίων, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, το Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γυθείου. τόµ. ΙΔ‘, σ. 10853,
10857, 10867, 10885, 10887, 10893.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν από το
Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού οι κ.κ. Σ. Ταµβάκης, Χ.
Κουβέλης, Κ. Μενεγάκης, Θ. Σπυρόπουλος, Ν. Νικολαΐδης, Γ. Αµαραντίδης, Γ. Αγγελόπουλος, Ο. Σαραντοπούλου, Κ. Δηµητρίου, Δ. Βαφειάδης και άλλα δέκα µέλη. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10861.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
το Δηµοτικό Σχολείο Βάρκιζας και το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας ‘Αννας του Ν. Ευβοίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 10505, 11515,
11524.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης και
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11028,
11037, 11042, 11049.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σ.Τ.Υ.Α. Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11055, 11062.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ανθυπασπιστές από τη Σχολή Γενικής Επιµόρφωσης Ανθυπασπιστών του Πολεµικού Ναυτικού, του Κέντρου Εκπαίδευσης
«ΠΑΛΑΣΚΑΣ». τόµ. ΙΕ’, σ. 11555.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο ‘Αρτας, η κ. Μπερνιδάκη, ο κ. Καστρινάκης και αντιπροσωπεία αποφοίτων της Σχολής Μωραΐτη της τάξεως του 2008. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11942.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Αζέριοι φοιτητές από ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήµια.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12226.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ. τόµ. ΙΖ’, σ. 432.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ελληνικό Κολλέγιο «Οµηρος» της Μελβούρνης.
τόµ. ΙΗ’, σ. 827.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Κ.Α.Π.Η. Μεταµόρφωσης Βύρωνα και το Β’
Κ.Α.Π.Η. δήµου Κηφισιάς. τόµ. ΙΗ’, σ. 1333, 1346.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Κ.Α.Π.Η. Μεγάρων. τόµ. ΙΗ’, σ. 1399.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήµιο Saint Johns και
Saint Benedict και µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961, 1970.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο και 21ο Δηµοτικά Σχολεία Αγίου Δηµητρίου. τόµ. ΙΘ’, σ. 2051, 2058.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βουλιαγµένης. τόµ. ΙΘ’, σ.
2149.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα και το Γ’ Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2207, 2225, 2233.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Χριστοφιλογιάννη, Α. Κοντού, Σ. Χατζηγάκη, Ι. Μπούγα, Α.
Φλωρίνη, Α. Αθανασιάδη, Θ. Δραγώνα και Δ. Τσιρώνη
σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1841-1852.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Ρουσόπουλου, Σ. Κουβέλη, Ν. Μπακογιάννη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Μητσοτάκη, Ε. Μεϊµαράκη, Φ. Πετραλιά-Πάλλη,
Θ. Κασσίµη, Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου,
Σ. Καλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ι. Μπούγα, Μ.
Έβερτ, Μ. Παντούλα, Α. Ντινόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό αριθµό 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία των παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις», σελ. Δ’, 2547-2569.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Θ. Ρουσόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Α. Αλαβάνου και
Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξες». τόµ.
Ε’, σ. 3238-3242.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Έβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Βαληνάκη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Η. Καλλιώρα και Μ. Βολουδάκη για τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών
στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας
«SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4702-4709.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Σ. Καλαφάτη, Β. Γερανίδη, Σ. Καλογιάννη, Ν. Δένδια, Ρ. Ζήση, Η. Καλλιώρα, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ν. Σηφουνάκη, Κ. Βρεττού, Α. Χατζή Οσµάν, Κ. Βελόπουλου, Η. Πολατίδη και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5945-5959.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαρακόπουλου, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη και
Κ. Βελόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-

κής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6368-6375.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Μ. Χαρακόπουλου και Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6444-6449.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική
Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6771-6776.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6826-6831.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Έβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη,
Σ. Κεδίκογλου και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
146 και 148 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6864-6870.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Σ.
Κελέτση, Α. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Π. Αδρακτά, Ι. Σκουλά, Α. Κουράκη, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη,
Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Γ. Καρασµάνη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Θ. Λεονταρίδη,
Α. Μερεντίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ.
7195-7214.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Χ. Παπουτσή, Χ. Βερελή, Π. Δούκα, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κελέτση, Π. Σγουρίδη, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Ι. Σκουλά, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Α. Νεράντζη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Α. Μερεντίτη, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. Έβερτ, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
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Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7321-7348.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ.Ρουσόπουλου, Ι.Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Χ. Παπουτσή, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Τσιρώνη,
Κ. Βρεττού, Α. Λεβέντη, Α.Παυλίδη, Ν. Ζωΐδη, Σ. Κελέτση,
Η. Καρανίκα, Κ. Καραµανλή, Γ. Ορφανού, Ε. Καϊλή, Α.
Κουράκη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδάλακη, Ι.
Πλακιωτάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Π. Σγουρίδη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Α. Μερεντίτη, Η. Καλλιώρα και Ν. Σηφουνάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 7594-7627.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Π. Καµµένου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Π.
Δούκα, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Κ. Αλυσανδράκη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη για τη
συµµετοχή τους στην ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων
Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9484-9494.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Πλεύρη, Κ. Χατζηδάκη, Π. Καµµένου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Αηδόνη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10098-10109.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μεϊµαράκη, Β. Παπανδρέου, Π. Δούκα, Α. Παυλίδη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Π. Σκανδαλάκη, Ρ. Ζήση, Ν. Παπαδηµάτου,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11101-11109.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Γ. Νικητιάδη, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα,
Ι. Μπούγα, Α. Αντωνίου, Η. Καρανίκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11630-11642.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα, Ι. Μπούγα, Η.
Καρανίκα, Α. Αντωνίου, Κ. Σηµίτη και Σ. Δαϊλάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G.»«. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11829.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Γ. Βουλγαράκη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Χα-

τζηδάκη, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Μ. Δαµανάκη, Σ. Λιβανού, Π. Δούκα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Ν.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου, Ε. Μπασιάκου, Χ. Φώλια, Α. Παυλίδη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Λιάσκου, Κ. Βελόπουλου, Μ. Παντούλα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Παπαληγούρα, Κ. Κόλλια, Α. Κοντού, Γ. Πεταλωτή, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Μ. Μπόλαρη, Σ. Χατζηγάκη, Ε.
Νασιώκα, Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης «. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12120-12151.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη
για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389,
1390.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου και ορίζεται ως αρµόδια για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής µετά τη δια του Π.Δ. 205/19.9.2007
συγχώνευση Υπουργείων. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και ορίζεται ως αρµόδια
για την επεξεργασία και ψήφιση των νόµων του Υπ. Εσωτερικών. τόµ. Α’, σ. 489.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
τον Κανονισµό της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α’, σ.
517.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών της Βουλής
για την Α’ Σύνοδο της ΙΒ’ Βουλευτικής Περιόδου: Ειδικές
Μόνιµες Επιτροπές, Ειδική Διαρκής Επιτροπή επί του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους, Ειδική
Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπές Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής και Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
τόµ. Α’, σ. 562-578.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ. 1536.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για την
παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ. Ε’,
σ. 3299.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3835.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής,
σχετικά µε την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και
µε προθεσµία υποβολής της Έκθεσης µέχρι το τέλος της Α’
Συνόδου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4122.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση της Διακοµµατικής Επιτροπής «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
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χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων».
τόµ. Η’, σ. 5541.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του Κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα
των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’,
σ. 5905.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας λειτουργίας
της Επιτροπής για την Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 7227.
Ανακοινώνεται η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας
που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. Ι’, σ. 7910.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. ΙΑ’, σ. 8219.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων παρατείνει την προθεσµία λειτουργίας της µέχρι τέλους της Β’
Συνόδου. τόµ. ΙΕ’, σ. 11535.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά και τα
µέτρα καταπολέµησής της. τόµ. ΣΤ’, σ. 4257.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάθεση της έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. (Επερωτών: Ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνης). τόµ. Η’, σ.
5554.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική
βοήθεια οχηµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5059, τόµ. Η’, σ. 5706-5737, 5754-5798, 6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των

προβληµάτων των επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα για τη χρήση µουσικής κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10241.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας Λαγονησίου από την Επιχείρηση Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.
Α.Ε.) στην εταιρεία Αττικός ‘Ηλιος Α.Ε. τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 525, τόµ. Θ’, σ. 1732-1755, 1757-1770, 1883.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας στο Θριάσιο πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10899.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη
Δηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3235.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 525, τόµ. ΙΘ’, σ. 1732-1755, 1757-1770, 1883.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιχορήγηση της λαϊκής ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκης» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3289.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση
του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12019-12059, 12068-12155, 12155.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο Πα-
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νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δίωξη
εργαζόµενου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του Οµίλου «Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος». τόµ. Ε’,
σ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη
Δηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785,
6102-6172, 6179-6214, τόµ. Θ’, σ. 6551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόµια της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’, σ. 5827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7748.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από τους εργαζοµένους του Θριάσιου Νοσοκοµείου
στο κράτος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε επικείµενο κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS»

στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις αυξήσεις των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργαστάσιο «Βοσινάκης» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων
στους εργαζόµενους στη «ΔΕΠΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 38.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απασχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 507.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των εργαζοµένων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10250.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τα κοινωνικά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3883.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τα κοινωνικά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ.
1929.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του Οµίλου «Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος». τόµ. Ε’,
σ. 3232.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε’, σ. 3352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα
Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στη βιοµηχανία «CRETA FARM» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού, την προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ»
στο Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από το δήµο
Αµαρουσίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην «IΝFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των
συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα
«Αστέρας Βουλιαγµένης». τόµ. Β’, σ. 931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’, σ. 5827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το επικείµενο κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9398.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργαστάσιο «Βοσινάκης» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11513.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2032.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα
Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των εργατικών κατοικιών στη Ζάκυνθο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΘ’,
σ. 1732-1755, 1757-1770, 1883.
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της
Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της
Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και
τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5150-5186, 5192-5216, 5427-5432, 54475480, τόµ. Η’, σ. 5658-5697, 6023, 6024.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη στάση της Χώρας µας
στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
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από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, σχετικά µε τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τις υποθέσεις α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β)
των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζασπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις-καταλήψεις και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος της Χώρας. τόµ. Β’, σ. 1094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χ. Καστανίδη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) µονάδες. τόµ. Β’, σ. 1095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες και
την προώθηση ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών
υποδοµών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόµου. τόµ. Γ’, σ. 1740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Α. Κακλαµάνη, δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές και την παραίτηση του Προέδρου και µελών της Αρχής
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση
της περιοχής των Ζωνιανών του ‘Ανω Μυλοποτάµου και της
Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χ. Καστανίδη, δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τις αυξήσεις των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. τόµ.
Δ’, σ. 2576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Κοινοτικού Επιτρόπου για το θέµα της Ο-

λυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Δ’, σ. 2579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα γεγονότα του Υπουργείου Πολιτισµού και την κρίση σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου, διά του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε το νέο Αεροδρόµιο Ηρακλείου.
τόµ. Ε’, σ. 3576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Εσωτερικών,σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της
διαφθοράς στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, τις απολύσεις
προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την ακρίβεια στην
αγορά, την προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας ως
προς την «ανεξαρτησία» του Κοσόβου. τόµ. Ζ’, σ. 5498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την οδική ασφάλεια στη Χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η δηµόσια Πρωτοβάθµια
και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Η’, σ. 5805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόµια της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τη θητεία του Πρωθυπουργού ως Υπουργού Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
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Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ. 5824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σχέση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8196.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ., β) από
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήµατος, τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε
την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο
Παπανδρέου, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε την εκποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
δια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10191.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.

Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή
των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10205.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διανοµή βιβλίου για την Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ΕΡΑ Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή των εκποµπών «Ρεπορτάζ
χωρίς σύνορα» και «Θεµατική βραδιά» του Στέλιου Κούλογλου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την παρουσίαση εκποµπής µε θέµα «Η
γέννηση ενός έθνους» στην κρατική τηλεόραση κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ανάθεση των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA.
τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12269.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων αποχαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων που χειρίστηκε ο Δασάρχης Μαρκοπούλου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της τιµής των ζωοτροφών. τόµ. Α’, σ. 534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των ερυθρών ελαφιών της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετατροπή των
εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση των επιδοτήσεων που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους µε τη
νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεών τους. τόµ. Β’,
σ. 1519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη προσωρινή αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας της ρυθµιστικής
αποφάσεως που καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση της
παραγωγής τσίπουρου µε την ελληνική πρώτη ύλη κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία και
τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή των
δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864, 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
από τις χιονοπτώσεις στο Ν. Χανίων και την αποζηµίωση
των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά των
άµεσων ενισχύσεων του καπνού στο «2ο Πυλώνα» κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή
του φράγµατος Ασωπού στο Ν.Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ορθο-

λογικής χρήσης των υδάτινων πόρων στη γεωργία κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα σιτηρά και την
κερδοσκοπία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων στις
πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών από τα προγράµµατα
RAGBY και FAR κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση του κόστους παραγωγής και την πάταξη της
κερδοσκοπίας στον τοµέα της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των εργαζοµένων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής ‘Ερευνας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις ασφαλείς µεταφορές προϊόντων διατροφής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10919.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του φράγµατος Αγιονερίου στην Ελασσόνα κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1784.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη
Σκύρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέου εργοστασίου της
Δ.Ε.Η. στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τους ελέγχους στα διατιθέµενα προϊόντα
προς κατανάλωση στην αγορά κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια
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του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ. 1409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµη ύλη λιθάνθρακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την γερµανική πολυεθνική «RWE» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική
εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Δ‘, σ. 2130, 2367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχέδιο της Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία
θερµοηλεκτρικής µονάδας µε καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επένδυση εξόρυξης χρυσού στους Ν.
‘Εβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον έλεγχο της ακρίβειας για την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην επιλογή του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον ‘Εβρο

κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη νοθεία στο ηλιέλαιο, την προστασία
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσπραξη οφειλών από δανειολήπτες, µέσω εισπρακτικών εταιρειών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επιβολή πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχεδιασµό µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου των τιµών της
βενζίνης και των πετρελαιοειδών. τόµ. ΙΖ’, σ. 107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενέργεια της Διοίκησης της Δ.Ε.Η.
να απαλλάξει τη «SIEMENS» από ποινικές ρήτρες ύψους
3,3 εκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 197.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα
«Αστέρας Βουλιαγµένης». τόµ. Β’, σ. 931.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα και τον τραυµατισµό δύο εργατών σε χυτήριο στο Ρέντη, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζοµένων από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας ΗλικιωµένωνΓηροκοµείων όλης της Χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δίωξη
εργαζόµενου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων
στους Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκτίναξη της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του Οµίλου «Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος». τόµ. Ε’,
σ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους αγρότες και
τις αγρότισσες. τόµ. Ε’, σ. 3510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των εργατικών κατοικιών στη Ζάκυνθο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό.
τόµ. Ζ’, σ. 5027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα
Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις ευπαθών οµάδων µέσω Ο.Α.Ε.Δ., σύµφωνα µε το
ν.2643/98. τόµ. ΙΒ’, σ. 9356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το επικείµενο κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ της Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών,
τη θέση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε επικείµενο κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS»
στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις αυξήσεις των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού
Χωριού» της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται
να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στη βιοµηχανία «CRETA FARM» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την έξαρση των εργατικών ατυχηµάτων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 11512.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργαστάσιο «Βοσινάκης» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού, την προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χορήγηση αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 11936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ»
στο Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απασχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 507.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για
καταχρηστικές συµπεριφορές Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε διώξεις συνδικαλιστών δικαστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη γνωµοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και
χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πόρισµα Ζορµπά για τα οµόλογα κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνοµικής
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. τόµ. Δ’,
σ. 2577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού υποθέσεων µε πολιτικές προεκτάσεις από λειτουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου σε καταγγελίες
για µίζες που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διερεύνηση του σκανδάλου
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-

σύνης, σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επικρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προφυλάκιση συνοριακού φρουρού
στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Ζ‘, σ. 5021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη δίωξη σε βάρος του Προέδρου της ‘Ενωσης Εισαγγελέων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίσκεψη του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και τις σχέσεις του µε το γενικό Εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8691.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης
έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση της δικαιοσύνης για την
ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. «'Αρης»
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας, για τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1778.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε το νέο µισθολόγιο των αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µαταίωση της διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη µαταίωση της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε το πεδίο ασκήσεων της περιοχής
Ψηλού Στάλου στο Ν. ‘Εβρου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αύξηση του αριθµού των Ελλήνων στρατιωτικών στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών-υπαλλήλων σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3817.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στην
έλλειψη συστηµάτων αυτοπροστασίας από τα ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη και ελικόπτερα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του
Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την υποχρεωτική στράτευση στα
δεκαοκτώ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την επέκταση της διάταξης για κατ’
εξαίρεση µετάθεση πυρόπληκτων στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες της Ε.Σ.Σ.Ο. που θα καταταγούν το 2008.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη θέσπιση επιδόµατος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 41.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη στρατιωτική άσκηση «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/2008» στην περιοχή Ασκού-Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης, τις συνέπειες στην περιοχή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη απόφασης για τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή Γουδή κ.λπ.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1959.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από το
βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιλογές
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη
Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις. τόµ. Β’, σ. 1097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Συζητηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαµένουν στην εστία «Τίµιος Σταυρός» του Ρεθύµνου, η οποία θα κλείσει λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του Παγκρατίου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµόσια
δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Ν.
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Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταστέγαση του 1ου Γυµνασίου Πύργου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το συνέδριο
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για θέµατα που αφορούν στους
«Τσάµηδες» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «αναπλήρωση» των χαµένων ωρών στα σχολεία από τις καταλήψεις
του φθινοπώρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
της θητείας του καθηγητή κ. Θ. Βερέµη στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διερεύνηση
του θέµατος καταγραφής συνοµιλιών εργαζοµένων στο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της γλώσσας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δηλώσεις
του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στελέχωση
των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νεανική
παραβατικότητα και την παροχή βοήθειας από το σχολείο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του κλάδου θεατρικών σπουδών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη ελληνόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10209, τόµ. ΙΕ’, σ. 11517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επεισόδια
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άγνοια
Ελλήνων µαθητών για τις Εθνικές µας Επετείους κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στα δηµόσια νηπιαγωγεία κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2125.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη γιγάντωση του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-
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ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο
πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. Η‘, σ.
5865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε την ηπειρωτική Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη βελτίωση του προβλήτα Φανερωµένης Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του λιµανιού της Σάµης Κεφαλλονιάς, τις επιπτώσεις στην περιοχή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της τιµής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 504.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευθέτηση του ζητήµατος της κατακράτησης των περιουσιών των οµογενών µας της Γεωργίας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προκλήσεις εκ µέρους
των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη βιβλίων στην ελληνική γλώσ-

σα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δράση των ξένων µυστικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ελληνική κοινότητα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το πυρηνικό πρόγραµµα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
τόµ. Δ’, σ. 2585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική
των Σκοπίων κατά της Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τις Η.Π.Α. για
τους επιβάτες των υπερατλαντικών πτήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε εκδήλωση αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση των διαβατηρίων του
Κοσόβου κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2009.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή των παρακρατούµενων
πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από
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τα Πρωτοδικεία, τη σταυροδοσία των Βουλευτών κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας, την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής Φυλής’Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επέκταση ευεργετικών µέτρων στις
πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε καταγγελίες για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στη Κρήτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και
δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ελέγχους για τον εντοπισµό φυτειών
ινδικής κάνναβης στην περιοχή των Ζωνιανών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την Παραίτηση-Διαµαρτυρία του Προέδρου των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει το Κράτος για
τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή
της Ροδόπης, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ.
1929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σταδιακό έλεγχο του Ο.Τ.Ε. από τη
«MARFIN INVESTMENT GROUP» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επαναφορά της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων πέριξ της Βρετανικής Πρεσβείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη
Δηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών ‘Εργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3235.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων, που έγινε
στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από
µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5443,
5444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση σε βάρος της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων για ανεύθυνες
πράξεις πολιτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα
προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις βιαιοπραγίες σε βάρος αστυνοµικών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το διορισµό αθλητών που διακρίθηκαν
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στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς αγώνες του
2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ικαρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
µεταναστών στην Πάτρα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χορήγηση γονικής άδειας στο αστυνοµικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στο Ν. Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Λευκίµµης Κέρκυρας για τη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή,
την επέµβαση της αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση µέτρων πρόληψης των
πυρκαγιών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµόπληκτους
του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από το δήµο
Αµαρουσίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στη
Μαυροράχη του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυνοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο
κέντρο της Αθήνας από οµάδες αντιεξουσιαστών, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για
την προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.
τόµ. ΙΖ’, σ. 306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσω-

τερικών, σχετικά µε τη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου µε
τη «SIEMENS» για το έργο «TAXISNET: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στάση της ηγεσίας της Αστυνοµίας για
τα µέλη του Π.Α.ΜΕ. και του Κ.Κ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των
συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη διακοπή του προγράµµατος
παρακολούθησης των νερών του Θερµαϊκού κόλπου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6544.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 515, τόµ. Γ’,
σ. 1786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ανάγκη υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού
σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια του δήµου
Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αποστολή µηνυµάτων από εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας των Σκοπίων σε κατοίκους του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών,σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους κινδύνους από
αναφλέξεις λεωφορείων της Ε.Θ.Ε.Λ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1784.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την
Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2325, 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα συγκοινωνιακά
προβλήµατα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης από τη µείωση των δροµολογίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές
των εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζο-
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µένων στην εταιρεία «ΤΡΑΜ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση έως και
100% στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την προστασία των
πεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 365.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες»
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση του
Α.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 717, 720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καινούρια Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την τήρηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των
κατοίκων στο Ν. Χαλκιδικής, λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ.
Ε’, σ. 3345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για την
εµπλοκή του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων
στην υπόθεση του πρώην Γ.Γ. Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4155.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραστάσεις των
ελληνικών κερµάτων του ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι
παραγωγοί καπνού. τόµ. Ζ’, σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή που
πραγµατοποιείται µέσω των φορολογικών «παραδείσων»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και Τουριστική
Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση της παραχώρησης έκτασης της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7646.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε.
στη Deutsche Telecom κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από την
εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη, εκτάσεων
γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον εξορθολογισµό
του συστήµατος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της
Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία Ιτεών Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην «IΝFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την εκποίηση των ολυµπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας στο χώρο του Ολυµπιακού Χωριού. τόµ. ΙΘ’, σ.
1484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση παραχώ-
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ρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένο όµιλο κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1957.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη λειτουργία
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. Α’, σ.
506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απαλλοτρίωση του χώρου πρώην ιδιοκτησίας ΧΡΩΠΕΙ
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ τόµ.
Α’, σ. 539.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
‘Εργων, σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Α’, σ. 579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κήρυξη του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο
Ν. Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. τόµ. Α’, σ. 718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ενεργοποίηση του ν. 2742/99 για την αποκατάσταση
των κατεστραµµένων περιοχών από τις πυρκαγιές κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε όφελος των πεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την εκτροπή λυµάτων και
οµβρίων στον Κηφισό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις αυξήσεις στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την θερµική επεξεργασία των αποβλήτων. τόµ. Ε’, σ. 3613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την τµηµατική εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία λατοµείου γρανίτη στην περιοχή Λαϊλιά του
Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καταµέτρησης της
Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της «Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στην περιοχή του Γουδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λ.π.
τόµ. Ζ’, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επίσκεψη κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων
Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση παράδοσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην
Εγνατία Οδό, στα όρια του δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αύξηση της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’, σ. 5751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επέκταση της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου
‘Ορους µέχρι 500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Βόλου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απαλλαγή των διοδίων για τους ανάπηρους κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 7888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση της λεωφόρου Ασπρόπυργου (ΝΑΤΟ) κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση µονάδας χηµικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει την
Αµφιλοχία µε τη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών στις σεισµόπληκτες περιοχές των Ν. Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων
στους εργαζόµενους στη «ΔΕΠΟΣ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργοληπτών δηµοσίων έργων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού ΕλευσίναςΘήβας και τη κατασκευή νέας εθνικής οδού Ελευσίνας-Υλίκης. τόµ. ΙΘ’, σ. 2128.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κήρυξη ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τα υβριστικά και αντεθνικά συνθήµατα κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, την κατεδάφιση κτηρίων επί του πεζόδροµου της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την µετατροπή της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1918.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιχορήγηση της λαϊκής ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκης» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επανεξέταση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τους Μυκηναϊκούς
τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας της νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του
πρασίνου στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαλλοτρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’, σ. 5827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την παραχώρηση στις τοπικές κοινωνίες
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων των ολυµπιακών πόλεων
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή
‘Εκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση του Κάστρου της ‘Αρτας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των «ΞΕΝΙΑ»
και τον χαρακτηρισµό τους ως διατηρητέα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη µόνιµη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση των µνηµείων της ‘Αρτας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον εφηβικό αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανάδειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επιχορήγηση του νέου κολυµβητηρίου
Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις παράνοµες χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα για τη χρήση µουσικής κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου για την οµάδα της Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρατικά µουσεία σύγχρονης τέχνης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 502.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διάσωση του «ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 924.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα χρέη των Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των
χειρουργείων και της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο
Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ. τόµ. Α’, σ. 554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το όριο του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Α’, σ. 631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πόνου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα στις συνθήκες διακοµιδής νεογνών
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή κονδυλίων παροχής νοµικής βοήθειας σε θεραπευόµενους του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίας στον τοµέα της ψυχικής υγείας στη Χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «‘Αγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις στο
Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς εργασίας των νοσοκοµειακών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα κατά του
καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου «‘Αγιοι Ανάργυροι» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε’,
σ. 3514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και υλοποίησης του Υγειονοµικού Χάρτη της
Χώρας µας. τόµ. Ε’, σ. 3611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αναπήρων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση των
νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ. 5022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών
προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη φιλοξενία ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρων Αναµόρφωσης Γερµανών εφήβων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7642.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απλοποίηση
των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τον περιορισµό του κόστους της δηµόσιας υγείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άµεση εξέταση ταυτοποίησης των δειγµάτων µυελού των οστών για τον
εντοπισµό των συµβατών δοτών. τόµ. Ι’, σ. 7751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ.
7933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας
µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του παλαιού νοσοκοµείου Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων του Ν. Λαρίσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλέγγύης, σχετικά µε τη βελτίωση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις µεταµοσχεύσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
υγειονοµικών µονάδων στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση µεθαδόνης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.

9432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική
περίθαλψη των καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη χρηµατοδότησή της κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12276 τόµ. ΙΖ’, σ. 39.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 38.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανεπάρκεια
δοµών και λειτουργιών στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας
στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προµήθεια σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στον τοµέα της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας, τη
στελέχωση του φαρµακείου του κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2126.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση και κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ.
1125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4255.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4256.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5590.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Η’,
σ. 6100.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους των λιπασµάτων. τόµ. Ι’, σ. 7782.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών, στα πλαίσια
αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις ελλείψεις οικογενειακών ιατρών στο ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Επαγγελµατικής Σχολής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (το ΑµεΑ)
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) στο δήµο Γαλατσίου Αττικής. τόµ. ΙΑ’, σ. 7967.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων, σχετικά µε θέσεις του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) για ιστορικά γεγονότα κατά την παρουσία βιβλίου του. τόµ. Η’, σ. 5592.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Διεθνούς
Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1824.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη σηµερινή δραστηριότητα των
«Μακεδονικών Αερογραµµών». τόµ. ΣΤ’, σ. 4260.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους διαγωνισµούς για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β’, σ. 943.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των λογαριασµών του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1126.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε αποστολές χρηµάτων στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη σύµβαση µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και «Microsoft» για την προµήθεια λογισµικού.
τόµ. Ε’, σ. 3377.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά και τα
µέτρα καταπολέµησής της. τόµ. ΣΤ’, σ. 4257.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας του Υπουργείου στο δήµο Χαλανδρίου. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση συστηµάτων και
µηχανισµών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. τόµ.
Ζ’, σ. 5142.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση της κινητής περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώνων, που παραχωρήθηκε στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τόµ. Η’, σ.
5589.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια χρηµάτων από ιδιώτες στο Χρηµατιστήριο και τον καταλογισµό ευθυνών. τόµ.
Ι’, σ. 7784.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον των συνεταιριστικών
εργοστασίων της Ξάνθης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7966.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την άνοδο του τιµαρίθµου. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7969.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση Τ.ΑΠ.Α.Π. και την ανταλλάξιµη περιουσία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10280.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις της Ελλάδας
προς τρίτες χώρες. τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10964.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
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Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3389/2005
για τις Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10965.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρέωση εξόδων φακέλου στα
χορηγούµενα από τις τράπεζες δάνεια. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12066.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την αέρια
ρύπανση στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου Βόλου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3922.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας Λαγονησίου από την Επιχείρηση Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.
Α.Ε.) στην εταιρεία Αττικός ‘Ηλιος Α.Ε. τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1531.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1533.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας. τόµ.
Γ’, σ. 1822.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε κυκλοφορία ασθενούς µε
δυσίατη ασθένεια. τόµ. Γ‘, σ. 2063.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή ξενώνων
νοσηλείας για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
ασθενείας. τόµ. Δ’, σ. 2401.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική φροντίδα
σε µακροχρόνια ασθενείς. τόµ. Ε’, σ. 3378.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαρκή χρηµατοδότηση και τη σωστή διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 3919.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λει-

τουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4259.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από τους εργαζοµένους του Θριάσιου Νοσοκοµείου
στο κράτος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8818.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’, σ.
10281.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληρωµή των εφηµεριών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
στο Παγκρήτιο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12405.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαµένουν στην εστία «Τίµιος Σταυρός» του Ρεθύµνου, η οποία θα κλείσει λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7752.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). (Επερωτώντες: Είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 5558.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καταµέτρησης της
Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
504.

78
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετατροπή των
εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αποστολή µηνυµάτων από εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας των Σκοπίων σε κατοίκους του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, 3822-3869, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διερεύνηση του σκανδάλου
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της «Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσπραξη οφειλών από δανειολήπτες, µέσω εισπρακτικών εταιρειών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε επικείµενο κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS»
στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργαστάσιο «Βοσινάκης» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της
Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ανάθεση των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA.
τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενέργεια της Διοίκησης της Δ.Ε.Η.
να απαλλάξει τη «SIEMENS» από ποινικές ρήτρες ύψους
3,3 εκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου µε
τη «SIEMENS» για το έργο «TAXISNET: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απολύσεις προσωπικού στην «IΝFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απα-

σχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 507.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
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-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 517, 639-667, 676-706,
762.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάϊκροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, 3822-3869, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και Τουριστική
Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε την γερµανική πολυεθνική «RWE» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1677.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη Συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για τη συντονισµένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου
Πόντου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48,
τόµ. ΙΘ’, σ. 1714.
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ΕΥΡΩ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραστάσεις των
ελληνικών κερµάτων του ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται σχέδιο απόφασης για το δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη των Βουλευτών, µε µείωση κατά έναν
των αποσπασµένων συνεργατών. τόµ. Ι’, σ. 7733-7734.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προκλήσεις εκ µέρους
των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 592.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας, σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS)
για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ.
Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 931, τόµ. Γ’, σ.
1827-1841, 1856-1880, 1881-1908, 2168.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους διαγωνισµούς για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β’, σ. 943.
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 αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφ’ ετέρου, 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 της 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 Ε.Κ.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2341, 2686-2688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων
στους Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση

των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το πυρηνικό πρόγραµµα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική
των Σκοπίων κατά της Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας,
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας,
της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6845, τόµ. Ι’, σ. 7230-7233, 7234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7031, τόµ. ΙΒ’, σ. 8910-8918, 8950-8967.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και δέκα τρείς (13) Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και εννέα (9) Βουλευτές του Κόµµατός του, µε τις οποίες ζητείται
η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες
συναφείς πράξεις». τόµ. Ι’, σ. 7469-7512, 7520-7550,
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7551-7631.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της Κυβέρνησης
για τις συµβάσεις των τραπεζών. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ι’, σ.
7707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας κα ορισµένες συναφείς διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7847, τόµ. ΙΔ’, σ. 1097411007, τόµ. ΙΕ’, σ. 11053-11113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε την χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8826, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704, 11722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και
των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και
για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11968, τόµ. ΙΖ’, σ. 469-497, 514-537, 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 47,629.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993), καθώς και
της Πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ERO)(Χάγη, 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555,
1557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«‘Ιδρυση και λειτουργία κολεγίων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 808-850, 880-918, 919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών,σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 910.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραστάσεις των
ελληνικών κερµάτων του ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αναφορά της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη δολοφονία
από τις κατοχικές δυνάµεις στη νεκρή ζώνη στη Μεγαλόνησο των Ισαάκ και Σολωµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12232, 12233.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ανακοινώνεται ότι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγµατοποιείται εκστρατεία εξοικονόµησης ενέργειας στην Ευρώπη µε συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Ζ’, σ. 5070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών για
την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και 83/349 του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11968, τόµ. ΙΖ’, σ. 469-497,
514-537, 671.
ΕΥΡΩΠΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το διαγωνισµό για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. (Επερωτών: ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλιας). τόµ. Η’, σ. 5548.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής για τη
δηµιουργική εργασία της Συνόδου και «ευχές για καλό καλοκαίρι». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12662.
Ευχαριστήρια αναφορά στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, στους Ειδικούς Φρουρούς και στους Συνοριοφύλακες. τόµ. ΙΖ’, σ. 54.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης
έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11926.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 363.
Ζ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 47, 629.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των εργατικών κατοικιών στη Ζά-
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κυνθο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση παράδοσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5445.
ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του Παγκρατίου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1989.
ΖΙΜΕΝΣ-SIEMENS (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία. (Επερωτώντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1997.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της τιµής των ζωοτροφών. τόµ. Α’, σ. 534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 610.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµη ύλη λιθάνθρακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχέδιο της Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία
θερµοηλεκτρικής µονάδας µε καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της «Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική
εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας. τόµ. Ε’, σ. 3225.

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού
Χωριού» της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10853.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Συζήτηση στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744-8748.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9113-9138.
Συγχαρητήρια αναφορά στην Ευρωβουλευτή κ. Ρ. Κράτσα για την καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρα της Θάλασσας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9113, 9115, 9116, 9120, 9122,
9127, 9128, 9129, 9131, 9132, 9133, 9135, 9137.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980-8991.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7761, τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας,
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας,
της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6845, τόµ, Ι’, σ. 7230-7233, 7234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τις Η.Π.Α. για
τους επιβάτες των υπερατλαντικών πτήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11559.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε εκδήλωση αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11561.
ΗΠΕΙΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση του Κάστρου της ‘Αρτας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6270.
Θ
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του κλάδου θεατρικών σπουδών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9086.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1112.
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Α’, σ. 579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη διακοπή του προγράµµατος
παρακολούθησης των νερών του Θερµαϊκού κόλπου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6544.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα
επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 609, τόµ. Γ’, σ.
2217-2257.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικολογικές Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ.
856-895.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9017, τόµ. ΙΔ’, σ. 10926-10955, τόµ. ΙΕ’, σ. 11519-11545,
11653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 11578, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12475-12535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Βόλου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6545.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζοµένου από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επίσκεψη κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων
Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
δια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη στρατιωτική άσκηση «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/2008» στην περιοχή Ασκού-Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης, τις συνέπειες στην περιοχή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1781.
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη προσωρινή αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας της ρυθµιστικής
αποφάσεως που καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1673.
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την υποχρεωτική στράτευση στα
δεκαοκτώ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9402.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2026.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση
των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών της». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2284, τόµ. ΣΤ’, σ. 4305-4340, 43594381, τόµ. Ζ’, σ. 4729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτε-

83
ρικών, σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη ελληνόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9349.
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1411.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής Φυλής’Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας στο Θριάσιο πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την έξαρση των εργατικών ατυχηµάτων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΕ’, σ. 11512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχεδιασµό µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12267.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1466.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πόνου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε’,
σ. 3514.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις ελλείψεις οικογενειακών ιατρών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση

της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ.
7933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
υγειονοµικών µονάδων στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 363.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς εργασίας των νοσοκοµειακών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας
µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7934.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληρωµή των εφηµεριών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
στο Παγκρήτιο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού
Χωριού» της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10853.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 515, τόµ. Γ’,
σ. 1786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3877.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη
µίσθωση των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.)

84
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ζ’, σ. 5508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση της παραχώρησης έκτασης της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7646.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο
Παπανδρέου, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9028.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χ. Καστανίδη, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2325.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την
Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, τις απολύσεις
προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καταµέτρησης της
Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
Συζήτηση επερώτησης αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Ι.Κ.Α.
(Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β’, σ. 1484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις ελλείψεις οικογενειακών ιατρών στο ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται
να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11510.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη φιλοξενία ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5869.
ΙΚΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ικαρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8748.
ΙΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από
µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4404.
ΙΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2838, τόµ. ΣΤ’,
σ. 3926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Ινδίας στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία.» (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, 3671.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη Συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3380.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά της Αττικής.(Επερωτώντες
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ.
Θ. Πάγκαλος, Π. Χριστοφιλοπούλου, Β. Οικονόµου, Κ.
Βρεττός, Β. Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Δαµανάκη,
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Τ. Χυτήρης, Α. Κακλαµάνης). τόµ. Ε’, σ. 3617.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3380.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από το
βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 556.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους διαγωνισµούς για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β’, σ. 943.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το διαγωνισµό για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. (Επερωτών: ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κ. Ρόβλιας). τόµ. Η‘, σ. 5548.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στην Επιστηµονική και Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6922.
ΙΡΑΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη στάση της Χώρας µας
στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 906.
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 παραγράφου 4 αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3975.
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12352.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ΕΡΑ Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5544.
Κ
ΚΑΖΙΝΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και Τουριστική
Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5505.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9435.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του παλαιού νοσοκοµείου Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8751.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική
περίθαλψη των καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10244.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178,
375, 681, 682, 683, 684, 687, τόµ. Β’, σ. 835, 1138, 1562,
1563, τόµ. Γ’, σ. 1680, 1689, 1716, 1745, 1749, 1936,
1937, 1939, 1940, 1942, 1944, 1945, 1949, 1950, 2198,
τόµ. Δ’, σ. 2432, 2433, 2434, 2436, 2437, 2438, 2516,
2521, 2522, 2523, 2524, 2530, 2531, 2686, τόµ. Ε’, σ.
3178, 3247, 3458, 3644, 3880, τόµ. ΣΤ’, σ. 4056, 4117,
4118, 4150, 4153, 4155, 4157, τόµ. Ζ’, σ. 5109, 5443,
τόµ. Η’, σ. 5554, 5869, 5937, 5994, 6061, 6066, 6068,
6069, 6070, 6071, 6284, 6285, 6286, 6288, 6289, 6313,
6322, τόµ. Θ’, σ. 6427, 6428, 6430, 6442, 6453, 6454,
6455, 6494, 6495, 6496, 6826, 6832, 6860, 6914, 6915,
6916, 6917, 6920, 6979, 6980, 6981, τόµ. Ι’, σ. 7187,
7233, 7469, 7532, 7592, 7809, 7810, τόµ. ΙΑ’, σ. 7974,
8092, 8096, 8352, 8382, 8385, 8457, 8458, 8677, 8678,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8693, 9370, 9377, 9378, 9379, 9462, τόµ. Γ’,
σ. 10058, 10083, 10084, 10093, 10094, 10097, 10134,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10355, 10370, 10887, 10918, τόµ. ΙΕ’, σ.
11499, 11658, 11741, 11768, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11821, 11956,
11965, 12247, 12248, 12249, 12475, 12482, 12483,
12490, τόµ. ΙΖ’, σ. 57, 58, 59, 181, 182, 335, 337, 338,
340, 341, 342, 344, 345, 430, 439, 440, 460, 475, 477,
520, 789, τόµ. ΙΗ’, σ. 828, 1024, 1081, 1082, 1083, 1084,
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1113, 1114, 1157, 1158, 1286, 1288, 1302, 1305, 1357,
1361, 1368, `1369, 1389, 1392, τόµ. ΙΘ’, σ. 1881, 1882,
2130, 2131, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2151,
2159, 2160, 2189, 2190.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1536, τόµ. Γ’,
σ. 1749, 1936, τόµ. Δ’, σ. 2521, 2522, 2523, 2524, 2530,
2531, τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5144, 5523, 5524, τόµ. Ι’, σ. 7590,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, τόµ. ΙΓ’, σ. 10156, 10157, 10164, τόµ.
ΙΔ’, σ. 10979, 10986, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816, 11817, 12026,
12027, 12028, 12228, 12229, τόµ. ΙΖ’, σ. 126, 127, 131,
254, 255, 258, 259, 686, 687, 688, τόµ. ΙΗ’, σ. 934, 935,
945, 986, 987, 1303, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1452, τόµ. ΙΘ’, σ. 1799, 1800, 1853, 1854, 1865, 2007,
2050, 2051, 2052, 2169, 2170, 2177, 2178, 2193, 2195,
2196.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Χριστοφιλογιάννη, Α. Κοντού, Σ. Χατζηγάκη, Ι. Μπούγα, Α.
Φλωρίνη, Α. Αθανασιάδη, Θ. Δραγώνα και Δ. Τσιρώνη
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό αριθµό
10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1841-1852.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Ρουσόπουλου, Σ. Κουβέλη, Ν. Μπακογιάννη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Μητσοτάκη, Ε. Μεϊµαράκη, Φ. Πετραλιά-Πάλλη,
Θ. Κασσίµη, Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου,
Σ. Καλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ι. Μπούγα, Μ.
‘Εβερτ, Μ. Παντούλα, Α. Ντινόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό αριθµό 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις»,
σελ. Δ’, 2547-2569.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Θ. Ρουσόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Α. Αλαβάνου και
Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξες». τόµ.
Ε’, σ. 3238-3242.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. ‘Εβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Βαληνάκη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Η. Καλλιώρα και Μ. Βολουδάκη για τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών
στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας
«SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4702-4709.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Σ. Καλαφάτη, Β. Γερανίδη, Σ. Καλογιάννη, Ν. Δένδια, Ρ. Ζήση, Η. Καλλιώρα, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ν. Σηφουνάκη, Κ. Βρεττού, Α. Χατζή Οσµάν, Κ. Βελόπουλου, Η. Πολατίδη και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5945.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαρακόπουλου, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη και
Κ. Βελόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµα-

στική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6368-6375.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Βαληνάκη, Μ. Χαρακόπουλου και Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6444-6449.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική
Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6771-6776.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κεδίκογλου
και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6826-6831.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. ‘Εβερτ, Θ. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ι. Βαληνάκη,
Σ. Κεδίκογλου και Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
146 και 148 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6864-6870.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Σ.
Κελέτση, Α. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Π. Αδρακτά, Ι. Σκουλά, Α. Κουράκη, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη,
Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Γ. Καρασµάνη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Θ. Λεονταρίδη,
Α. Μερεντίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ.
7195-7214.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου, Χ. Παπουτσή, Χ. Βερελή, Π. Δούκα, Δ. Τσιρώνη, Ν. Ζωΐδη, Ι. Βαληνάκη, Σ. Κελέτση, Π. Σγουρίδη, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Η. Καρανίκα, Ι. Σκουλά, Γ. Σαλαγκούδη, Β. Γερανίδη, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Α. Νεράντζη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
Α. Μερεντίτη, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. ‘Εβερτ, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7321-7348.
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Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ.Ρουσόπουλου, Ι.Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Χ. Παπουτσή, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Τσιρώνη,
Κ. Βρεττού, Α. Λεβέντη, Α.Παυλίδη, Ν. Ζωΐδη, Σ. Κελέτση,
Η. Καρανίκα, Κ. Καραµανλή, Γ. Ορφανού, Ε. Καϊλή, Α.
Κουράκη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Τσιαρτσιώνη, Π. Σκανδαλάκη, Ι.
Πλακιωτάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Π. Σγουρίδη, Γ. Καρασµάνη, Θ. Λεονταρίδη, Α. Μερεντίτη, Η. Καλλιώρα και Ν. Σηφουνάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 7594-7627.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Π. Καµµένου, Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Π.
Δούκα, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Κ. Αλυσανδράκη, Γ. Καλαντζή, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη για τη
συµµετοχή τους στην ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων
Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9484-9494.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Πλεύρη, Κ. Χατζηδάκη, Π. Καµµένου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Αηδόνη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Τζιτζικώστα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη και Ι. Πλακιωτάκη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10098-10109.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μεϊµαράκη, Β. Παπανδρέου, Π. Δούκα, Α. Παυλίδη, Γ. Καλαντζή,
Σ. Τσιτουρίδη, Π. Σκανδαλάκη, Ρ. Ζήση, Ν. Παπαδηµάτου,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11101-11109.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. ΙΕ’, σ. 11598.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Β. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Γ. Νικητιάδη, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα,
Ι. Μπούγα, Α. Αντωνίου, Η. Καρανίκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11630-11642.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ.
Φώλια, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Γ. Σούρλα, Ι. Μπούγα, Η.
Καρανίκα, Α. Αντωνίου, Κ. Σηµίτη και Σ. Δαϊλάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11829.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μπακογιάννη, Γ. Βουλγαράκη, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Κ. Χατζηδάκη, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Βαρβιτσιώτη, Μ. Δαµανά-

κη, Σ. Λιβανού, Π. Δούκα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Ν.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου, Ε. Μπασιάκου, Χ. Φώλια, Α. Παυλίδη, Ι. Βαληνάκη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Λιάσκου, Κ. Βελόπουλου, Μ. Παντούλα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Παπαληγούρα, Κ. Κόλλια, Α. Κοντού, Γ. Πεταλωτή, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Μ. Μπόλαρη, Σ. Χατζηγάκη, Ε.
Νασιώκα, Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης «. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12120-12151.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη
για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389,
1390.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι
παραγωγοί καπνού. τόµ. Ζ’, σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά των
άµεσων ενισχύσεων του καπνού στο «2ο Πυλώνα» κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7653.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα κατά του
καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση: α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑΣύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία
Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1723, 2277-2307, τόµ. Δ’, σ.
2403-2443, 2688-2701, 2702.
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2370.
ΚΑΣΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση του Κάστρου της ‘Αρτας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6270.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «αναπλήρωση» των χαµένων ωρών στα σχολεία από τις καταλήψεις
του φθινοπώρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10209.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τους ελέγχους στα διατιθέµενα προϊόντα
προς κατανάλωση στην αγορά κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 925.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην επιλογή του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά και τα
µέτρα καταπολέµησής της. τόµ. ΣΤ’, σ. 4257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά, την
προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5489.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7506, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8344-8383, 8455-8469, 8470-8476, 8668-8683,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8793-8806, 8905-8910.
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δράση των ξένων µυστικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1988.
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 581.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 717, 720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµη ύλη λιθάνθρακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση
λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λ.π.
τόµ. Ζ’, σ. 5107.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1927.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη λειτουργία

του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. Α’, σ.
506.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο , σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 904.
ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου «‘Αγιοι Ανάργυροι» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3341.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 363.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 38.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον έλεγχο της ακρίβειας για την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επιβολή πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11984.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας, την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε’,
σ. 3514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο
πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Λευκίµµης Κέρκυρας για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή,
την επέµβαση της αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11557.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε αποστολές χρηµάτων στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823.
ΚΙΝΑ
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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Γ’, σ. 1574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή
πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551, 3682.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4202.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας ΗλικιωµένωνΓηροκοµείων όλης της Χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το επικείµενο κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ»
στο Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απασχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 507.
ΚΟΖΑΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4432.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι
παραγωγοί καπνού. τόµ. Ζ’, σ. 5105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών, στα πλαίσια
αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6230.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Κοινοτικού Επιτρόπου για το θέµα της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Δ’, σ. 2579.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση συστηµάτων και
µηχανισµών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. τόµ.
Ζ’, σ. 5142.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 780, τόµ. Γ’, σ. 2174.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ. 15361572.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2315, τόµ.
Ε’, σ. 3121-3169, 3178-3217, 3237-3275, 3392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή µε θέµα: «Μεταρρύθµιση, για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό
Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5072-5102.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ’, σ. 5110.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή κονδυλίων παροχής νοµικής βοήθειας σε θεραπευόµενους του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τον περιορισµό του κόστους της δηµόσιας υγείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στον τοµέα της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961.
ΚΟΛΕΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«‘Ιδρυση και λειτουργία κολεγίων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, τόµ. ΙΗ’, σ.
808-850, 880-918, 919.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επιχορήγηση του νέου κολυµβητηρίου
Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10122.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή.τόµ. Α’,

σ. 460-464.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη. τόµ. Β’, σ. 1198, 12021395.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1723.
Η Προεδρεύουσα της Βουλής κ. Ε. Παπαδηµητρίου εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής
και όλου του Προεδρείου για τον θάνατο του Σµηναγού Αθανασίου Μπατσαρά. τόµ. Γ’, σ. 2268.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε
την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2546.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 11 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3217.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3237-3246.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4277.
Ψηφοφορία επί της πρότασης Αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας
στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ.
4315.
Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος εκφράζει τη συγκίνηση των Βουλευτών του Κόµµατός του για την περιπέτεια της πρώην συναδέλφου του κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής
εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας
«SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4702, 4710-4713.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της
προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5944-5963.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 3 του σχε-
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δίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6213.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.
Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6368-6376.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6443, 6444, 6450,
6453.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Αρχηγού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη περί αποχώρησης από
τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6443.
Αποχώρηση της Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα και των
Βουλευτών του Κόµµατός της από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6453.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως και 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6771, 6777, 6780.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και
Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6825, 6832, 6835.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ονοµαστική ψηφοφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6860, 6864, 6871, 6874.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6862.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας,
η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του
Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7194-7218.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7320-7352.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7593-7631.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9482-10048.
Ψηφοφορία του Ψηφίσµατος της Η’ Αναθεωρητικής
Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ.
10052.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 1009710113.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ’, σ.
10991.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11100-11113.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους είκοσι
δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα-πρόταση από τους δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
µε το οποίο ζητούν τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το
ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ανακοινώνεται αίτηµα υπογραφόµενο από τους εκατόν έναν (101) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, περιλαµβάνοντας πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισθέν νοµοσχέδιο: «Κύρωση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελ-
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λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και δέκα τρείς (13) Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και εννέα (9) Βουλευτές του Κόµµατός
του, µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
11629-11646.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία ζητούν
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G»». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11828.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»».
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11829-11846.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12119.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12152, 12155.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως Αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Α. Κανταρτζή, σχετικά µε τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8, παραγραφος 1α’ του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό
Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12482.
Ψηφοφορία επί της πρότασης νόµου του Υπ. Ανάπτυξης:
«Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία
των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 147.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Διακαστικών
Λειτουργών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 418.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 434,
435.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως Αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες
διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΖ’, σ. 696.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 265 και ειδικό 69, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότη-

τες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας». τόµ. ΙΖ’, σ.
800.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 365 και ειδικό αριθµό 69 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 828-829.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος
των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1377.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389-1391.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 14 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος
των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458-1459.
Ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΘ’, σ. 2058.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας για τις υπ’ αριθµόν
320/11 και 321/12 τροπολογίες του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2197-2199.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 320 και ειδικό αριθµό 11 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 321 και ειδικό αριθµό 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2200-2201.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή
της Ροδόπης, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10212.
ΚΟΡΕΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
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Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11009-11021.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6230.
ΚΟΣΟΒΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας ως
προς την «ανεξαρτησία» του Κοσόβου. τόµ. Ζ’, σ. 5498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση των διαβατηρίων του
Κοσόβου κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2009.
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7749.
ΚΟΥΒΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε εκδήλωση αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11561.
ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε
την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8742.
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων για ανεύθυνες
πράξεις πολιτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5861.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε εκδήλωση αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11561.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών,σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

(ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στη Κρήτη κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ελέγχους για τον εντοπισµό φυτειών
ινδικής κάνναβης στην περιοχή των Ζωνιανών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1744.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Διεθνούς
Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ’, σ. 1824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπασπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση
της περιοχής των Ζωνιανών του ‘Ανω Μυλοποτάµου και της
Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β. Κεγκέρογλου, διά του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε το νέο Αεροδρόµιο Ηρακλείου.
τόµ. Ε’, σ. 3576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3882.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4255.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότη-

94
τας στο Ν. Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11515.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης
έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυνοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανεπάρκεια
δοµών και λειτουργιών στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας
στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 506.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση του κόστους παραγωγής και την πάταξη της
κερδοσκοπίας στον τοµέα της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10249.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ.
1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνδεση των επιδοτήσεων που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους µε τη
νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεών τους. τόµ. Β’,
σ. 1519.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία. (Επερωτώντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση άτοκων δανείων στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3350.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων στις
πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10242.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση του κόστους παραγωγής και την πάταξη της
κερδοσκοπίας στον τοµέα της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 67, τόµ. ΙΗ’, σ.
936-975, 980-1018, 1107-1144, 1250, 1251.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 177-181,
183-363, 365-461.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ονoµαστική ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 460-464.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 202 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης των µελών της Κυβέρνησης
του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 168-170.
Ανακοινώνονται τα υπ’ αριθµ. 163 και 164 Προεδρικά
Διατάγµατα περί αποδοχής της παραίτησης του κ. Π. Παυλόπουλου από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορισµού Υπηρεσιακών Υπουργών για την διεξαγωγή των εκλογών αντίστοιχα. τόµ. Α’, σ. 167.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 206 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 170-172.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Βασιλείου Μαγγίνα από
τη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και β) διορισµού της κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά,
ως Υπουργού του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Δ’, σ. 2845, 2846.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γεωργίου Βουλγαράκη,
από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και β) διορισµού του κ. Αναστασίου Παπαληγούρα ως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.τόµ. ΙΘ’, σ. 1486, 1487.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας. τόµ.
Γ’, σ. 1822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, δια του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της Κυβέρνησης
για τις συµβάσεις των τραπεζών. (Επερωτώντες:Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ι’, σ.
7707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σχέση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8196.
ΚΥΘΗΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε την ηπειρωτική Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10120.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
υγειονοµικών µονάδων στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9044.
ΚΥΛΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
ΚΥΝΗΓΙ (βλ. ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΜΑΤΑ)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανοµικού
Κώδικα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ. ΙΓ’, σ. 10128-10134, 1013610183, τόµ. ΙΔ’, σ. 10286.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5443,
5444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την οδική ασφάλεια στη Χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5500.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ.

ΙΒ’, σ. 9147-9184, 9185.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7869, τόµ. ΙΔ’, σ. 10379-10843.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή
πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551, 3682.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προφυλάκιση συνοριακού φρουρού
στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Ζ‘, σ. 5021.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων του Ν. Λαρίσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου για την οµάδα της Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ»
στο Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11982.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία λατοµείου γρανίτη στην περιοχή Λαϊλιά του
Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3820.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3882.
ΛΕΣΒΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4256.
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει την
Αµφιλοχία µε τη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9087.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους κινδύνους από
αναφλέξεις λεωφορείων της Ε.Θ.Ε.Λ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1784.
ΛΗΜΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5443,
5444.
ΛΙΒΑΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµη ύλη λιθάνθρακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχέδιο της Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία
θερµοηλεκτρικής µονάδας µε καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη γιγάντωση του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 931, τόµ. Γ’, σ. 1827-1841, 1856-1880, 1881-1908,
2168.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785, 6102-6172, 6179-6214,
τόµ. Θ’, σ. 6551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Βόλου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού, την προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας ,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του λιµανιού της Σάµης Κεφαλλονιάς, τις επιπτώσεις στην περιοχή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12017.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο
πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη γιγάντωση του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 931, τόµ. Γ’, σ.
1827-1841, 1856-1880, 1881-1908, 2168.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη
µίσθωση των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.)
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ζ’, σ. 5508.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε καταγγελίες για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
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την προστασία της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ τόµ.
Α’, σ. 539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ρικών, σχετικά µε την ελληνική κοινότητα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίθεση σε βάρος της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το συνέδριο
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για θέµατα που αφορούν στους
«Τσάµηδες» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1675.
ΛΟΥΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ (βλ. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ)
ΛΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
(βλ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ)
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη βιβλίων στην ελληνική γλώσσα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νεανική
παραβατικότητα και την παροχή βοήθειας από το σχολείο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άγνοια
Ελλήνων µαθητών για τις Εθνικές µας Επετείους κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 367.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη σηµερινή δραστηριότητα των
«Μακεδονικών Αερογραµµών». τόµ. ΣΤ’, σ. 4260.
ΜΑΛΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ‘Αµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ.
1490, 1526.
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ
(βλ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ)
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτε-

Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας, σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS)
για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ.
Β’, σ. 948, 953.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σχέση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την παρουσίαση εκποµπής µε θέµα «Η
γέννηση ενός έθνους» στην κρατική τηλεόραση κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11507.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές
των εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση έως και
100% στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την προστασία των
πεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10856.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από το
βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 556.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον ‘Εβρο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άµεση εξέταση ταυτοποίησης των δειγµάτων µυελού των οστών για τον
εντοπισµό των συµβατών δοτών. τόµ. Ι’, σ. 7751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλέγγύης, σχετικά µε τη βελτίωση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις µεταµοσχεύσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8786.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε καταγγελίες για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη φιλοξενία ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
µεταναστών στην Πάτρα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11555.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, τις απολύσεις
προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη σηµερινή δραστηριότητα των
«Μακεδονικών Αερογραµµών». τόµ. ΣΤ’, σ. 4260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3253, τόµ. Ζ’, σ. 4736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας του Υπουργείου στο δήµο Χαλανδρίου. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις ασφαλείς µεταφορές προϊόντων διατροφής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993) καθώς και
της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αναφορά στη σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου
Επικοινωνιών (ERO) (Χάγη 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ.
1555, 1557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1624.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-

σης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών
και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 943, τόµ. ΙΘ’, σ. 1963-1995, 2023-2043,
2138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1445, τόµ. ΙΘ’, σ. 2045-2087, 20892115, 2130-2201, 2208.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, Ορκωτοί Μεταφραστές
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1101.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(βλ. ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
ΜΕΤΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: Σαράντα δύο (42) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4407.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche
Telekom A.G.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10171, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11749, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1178111846, 11846.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Γ.
Ορφανού. τόµ. Ζ’, σ. 5200.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Δηµόσιας Τάξης κ.κ.
Γ. Βουλγαράκη και Β. Πολύδωρα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Εθνικής ‘Αµυνας
κ. Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8726.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Κ.
Σκανδαλίδη, β) κατά των πρώην Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου, Δικαιοσύνης κ.
Α. Παπαληγούρα και Δηµοσίας Τάξεως κ. Β. Πολύδωρα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9072.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10955.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά «περί ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12533.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Πολιτισµού και των πρώην
Υπουργών Πολιτισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 204.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ’,
σ. 955.
ΜΗΤΕΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3883.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 517, 639-667, 676-706,
762.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των εργαζοµένων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής ‘Ερευνας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις αυξήσεις των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10852.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε το νέο µισθολόγιο των αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών-υπαλλήλων σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6017.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας της νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη διάσωση των µνηµείων της ‘Αρτας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανά-

δειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10121.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της
Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε
θέµατα άµυνας (Europa)».(Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της
Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της
Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και
τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Γραµµατείας του Συνδέσµου Αραβικών Κρατών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918, 8919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση 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 Υ-
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πουργείου Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7063, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 12463.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’, σ.
11009-11021.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT)
και του Ανώτατου Συµµαχικού Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του
ΝΑΤΟ (ΚΕΝΑΠ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’,
σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ. 1490, 1491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για τη συντονισµένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου
Πόντου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48,
τόµ. ΙΘ’, σ. 1714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η απόφαση για τέλεση πολιτικού µνηµοσύνου για το θάνατο των πρώην Βουλευτών:
Π. Κοσιώνη, Δ. Χονδροκούκη, Χ. Αντωνίου και Χ. Γραµµατίδη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4605.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση 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 Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7063, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12463.
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πόνου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κοινωνική φροντίδα

σε µακροχρόνια ασθενείς. τόµ. Ε’, σ. 3378.
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’, σ.
10281.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα στις συνθήκες διακοµιδής νεογνών
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12266.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας, για τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ακύρωση παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880.
ΜΟΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των
κατοίκων στο Ν. Χαλκιδικής, λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ.
Ε’, σ. 3345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας, για τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1778.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απόδοση στο Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία
και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΘ’, σ. 2223.
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 2038.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, την κατεδάφιση κτηρίων επί του πεζόδροµου της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού, σχετικά µε την µετατροπή της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαλλοτρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρατικά µουσεία σύγχρονης τέχνης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6271.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας της νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρατικά µουσεία σύγχρονης τέχνης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «‘Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την απαλλοτρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα για τη χρήση µουσικής κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 502.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2026.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση
των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών της». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2284, τόµ. ΣΤ’, σ. 4305-4340, 43594381, τόµ. Ζ’, σ. 4729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δηλώσεις
του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656.
ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δηλώσεις

του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656.
ΜΠΑΧΡΕΪΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1624, τόµ. ΙΖ’, σ. 758.
ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την δράση των ξένων µυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα κ.λπ.τόµ. Γ’, σ. 1988.
Ν
ΝΑΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3344.
ΝΑΟΥΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το επικείµενο κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»
στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9398.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή κονδυλίων παροχής νοµικής βοήθειας σε θεραπευόµενους του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1046.
Συζήτηση Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ελέγχους για τον εντοπισµό φυτειών
ινδικής κάνναβης στην περιοχή των Ζωνιανών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, διά του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση
της περιοχής των Ζωνιανών του ‘Ανω Μυλοποτάµου και της
Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «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. ΣΤ’,
σ. 4411, 4412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταπολέµηση των
ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ’, σ. 5110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση µεθαδόνης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11515.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ. 5824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
διά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT)
και του Ανώτατου Συµµαχικού Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του
ΝΑΤΟ (ΚΕΝΑΠ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’,
σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ. 1490, 1491.
ΝΑΥΑΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. Η‘, σ.
5865.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
504.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο
πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση

υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9113-9138.
Συγχαρητήρια αναφορά στην Ευρωβουλευτή κ. Ρ. Κράτσα για την καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρα της Θάλασσας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9113, 9115, 9116, 9120, 9122,
9127, 9128, 9129, 9131, 9132, 9133, 9135, 9137.
ΝΕΟΓΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του
Τύπου αναφερόµενα στις συνθήκες διακοµιδής νεογνών
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 913.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το όριο του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’, σ.
10281.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στα δηµόσια νηπιαγωγεία κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2125.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας, την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7644.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου
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Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΖ’, σ. 155.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2370.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του λιµανιού της Σάµης Κεφαλλονιάς, τις επιπτώσεις στην περιοχή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12017.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «‘Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραστάσεις των
ελληνικών κερµάτων του ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7869, τόµ. ΙΒ’, σ. 9017, τόµ. ΙΔ’, σ.
10379-10408.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και
των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και
για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11968, τόµ. ΙΖ’, σ. 469-497, 514-537, 671.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κήρυξη του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο
Ν. Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 594.
Συζήτηση δύο (2) συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1531.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµόσια

δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επένδυση εξόρυξης χρυσού στους Ν.
‘Εβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3524.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις ελλείψεις οικογενειακών ιατρών στο ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία λατοµείου γρανίτη στην περιοχή Λαϊλιά του
Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3882.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην
Εγνατία Οδό, στα όρια του δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων του Ν. Λαρίσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση µονάδας χηµικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την επέκταση της διάταξης για κατ’
εξαίρεση µετάθεση πυρόπληκτων στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες της Ε.Σ.Σ.Ο. που θα καταταγούν το 2008.
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τόµ. ΙΔ’, σ. 10858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών στις σεισµόπληκτες περιοχές των Ν. Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµόπληκτους
του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12276, τόµ. ΙΖ’, σ. 39.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 365.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 67, τόµ. ΙΗ’, σ.
936-975, 980-1018, 1107-1144, 1250, 1251.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
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 παραγράφου 4 αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Ινδίας στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία. (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, 3671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-

κρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στην Επιστηµονική και Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6922.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4406, τόµ. Ζ’, σ. 5150-5186, 51925216, 5217-5224, 5427-5432, 5447-5480, τόµ. Η’, σ.
5658-5697, 6023, 6024.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7506, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8344-8383, 8455-8469, 8470-8476, 8668-8683,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8793-8806, 8905-8910.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανοµικού
Κώδικα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ. ΙΓ’, σ. 10128-10134, 1013610183, τόµ. ΙΔ’, σ. 10286.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086, 1087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1859.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 517, 639-667, 676-706,
762.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
6063, 6280-6338, τόµ. Θ’, σ. 6347-6414, 6415-6473,
6475-6538, 6756-6770, 6781-6824, 6835-6864, 69146920, τόµ. Ι’, σ. 7352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8215, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9359-9386, 9461-9480, τόµ. ΙΓ’, σ. 10134.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού Εφαρµογής της».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11657, 11658.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1701, τόµ. Δ’, σ.
2450-2475, 2477-2503, 2516-2569, 2659, τόµ. Ε’, σ.
2659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2293, τόµ. Ε’, σ. 3246-3275, 3431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6254, τόµ. ΙΑ’, σ. 8013-8061.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7031, τόµ. ΙΒ’, σ. 8910-8918, 8950-8967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ.
ΙΒ’, σ. 9147-9184, 9185.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9017, τόµ. ΙΔ’, σ. 10926-10955, τόµ. ΙΕ’, σ. 11519-11545,
11653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 144, 381-418, 419-465, 658.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement Νο 1 (ERG Nο1) µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της
Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και
τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας, σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (ΜUSIS)
για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ.
Β’, σ. 948, 952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Μνηµονίου
Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας,
της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας,
της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας,
της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας,
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση,
τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα

άµυνας (Europa)», (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1030, τόµ. Γ’, σ. 2066,
2068.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3338, τόµ. ΣΤ’, σ. 4049-4085, 4100-4138,
4262-4303, τόµ. Ζ’, σ. 4715, 4716.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών
Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα Προνόµια και Ασυλίες του Κέντρου αυτού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3404, 3405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7761, τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύµβαση για το
Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισµό». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΖ’, σ. 606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT)
και του Ανώτατου Συµµαχικού Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του
ΝΑΤΟ (ΚΕΝΑΠ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’,
σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ. 1490, 1491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ‘Αµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ.
1490, 1526.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 11578, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12475-12535.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Κανταρτζή σχετικά µε τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α’ του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1248112487.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12508, τόµ. ΙΖ’, σ. 202-237, 239-
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262, 370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«‘Ιδρυση και λειτουργία κολεγίων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, τόµ. ΙΗ’, σ.
808-850, 880-918, 919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 912, 1147-1196, 1202-1244, 1268.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 931, τόµ. Γ’, σ.
1827-1841, 1856-1880, 1881-1908, 2168.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785, 6102-6172, 6179-6214,
τόµ. Θ’, σ. 6551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ, σ. 10887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών
και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 943, τόµ. ΙΘ’, σ. 1963-1995, 2023-2043,
2138.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν». (Κατάθεση).
τόµ. Α’, σ. 517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συµφωνίας για τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού,
όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και
του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συµφωνίας που
ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία για
τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 517, 637.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 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». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 546, 638, 639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Γ’, σ. 1581.
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 αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφ’ ετέρου, 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 της 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 βάση της Συµφωνίας εταιρικής
σχεσης 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 Ε.Κ.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2341, 2686-2688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2424,
2686-2688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Γραµµατείας του Συνδέσµου Αραβικών Κρατών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2838, τόµ. Ε’, σ. 3397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας κα ορισµένες συναφείς διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7847, τόµ. ΙΔ’, σ. 1097411007, τόµ. ΙΕ’, σ. 11053-11113.
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 ανηλί-

107
κων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10988-10991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, Ορκωτοί Μεταφραστές
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 617, τόµ.
Β’, σ. 814-847, 961-1003, 1128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση
των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2284, τόµ. ΣΤ’, σ. 4305-4340,
4359-4381, τόµ. Ζ’, σ. 4729.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 (Α, 45) για την «εκλογή βουλευτών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2364, τόµ. Ε’, σ. 36923742, 3743-3799, τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Κατάθεση). τόµ.
Δ’, σ. 2478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3787, τόµ. Ζ’, σ. 4732-4735, 4975-5011, 5030-5064,
5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNDP/BRC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4125, τόµ. Η’, σ. 5594, 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για
τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της
Μεταρρύθµισης του Κράτους µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης
και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής Δηµοκρατίας.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9440, 9441.
Συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4311.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «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. ΣΤ’,
σ. 4412.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση 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 Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’,
σ. 7063, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12463.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’, σ. 11021-11052, τόµ.
ΙΖ’, σ. 43-75, 77-98, 199.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΖ’, σ. 263-299, 311-356, 376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 525, τόµ. ΙΘ’, σ. 1732-1755, 1757-1770, 1883.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3253, τόµ. Ζ’, σ. 4736.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Σύµβασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση της
από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, τόµ. Η’, σ. 6054, 6083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική
βοήθεια οχηµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5059, τόµ. Η’, σ. 5706-5737, 5754-5798, 6047.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918, 8919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνω-
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µένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας,
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας,
της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6845, τόµ. Ι’, σ. 7230-7233, 7234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993), καθώς και
της Πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ERO)(Χάγη, 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555,
1557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1624.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1445, τόµ. ΙΘ’, σ. 2045-2087, 20892115, 2130-2201, 2208.
Συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Θ. Τσιόκα στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΘ’, σ. 2050-2058.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 466, 724-752, 775-805,
τόµ. Β’, σ. 953-955.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». (Κατάθεση-

Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 495, τόµ. Β’, σ. 1138-1178,
1181-1197, 1396-1405, τόµ. Γ’, σ. 1588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου για το έτος 2007 και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 628,
τόµ. Β’, σ. 1623-1661, τόµ. Γ’, σ. 1680-1724, 1931.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 780, τόµ. Γ’, σ. 2174
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2005».β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ.
948, 1006-1034, 1049-1078.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 1534, τόµ. Δ’, σ. 2607-2653, 2689-2701, 2708-2744,
2747-2799, 2803-2904, 2907-3014, 3015-3077.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2315, τόµ.
Ε’, σ. 3121-3169, 3178-3217, 3237-3275, 3392.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή
πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551, 3682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2838, τόµ. ΣΤ’,
σ. 3926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 4003.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάϊκροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, 3822-3869, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
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τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6221, τόµ. Ι’, σ. 7790-7817, 7826-7840,
τόµ. ΙΑ’, σ. 7972-8011, 8183.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στη
Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2000». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Θ’, σ. 6846, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε την χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8826, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704, 11722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, Εισοδηµατική Πολιτική έτους
2008 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9170, τόµ. ΙΔ’, σ. 10290-10325, 10327-10378,
10921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche
Telekom A.G». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10171, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11779, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1178111846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών για
την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και 83/349 του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11968, τόµ. ΙΖ’, σ. 469-497,
514-537, 671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου

της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 47, 629.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, 686-725, 727-770, 771-801, τόµ. ΙΗ’,
σ. 857.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 688, 689, 696.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1065, 1286-1327, 1329-1377, 13791415, 1424-1460, τοµ. ΙΘ’, σ. 1543.
Συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ε. Βενιζέλο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1297-1302.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΘ’, σ. 2180.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 466, τόµ. Γ’, σ. 1936.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7869, τόµ. ΙΒ’, σ. 9017, τόµ. ΙΔ’, σ.
10379-10408.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών,
που θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12468.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για τη συ-
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ντονισµένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου
Πόντου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48,
τόµ. ΙΘ’, σ. 1714.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την Προστασία
των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 69316943, τόµ. Ι’, σ. 7228-7230, 7317-7320, 7439-7460,
7786.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας
µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1107, τόµ. ΙΘ’,
σ. 1786-1834, 1887-1915, 1917-1946, 2011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «‘Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Γ’, σ. 1574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση: α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑΣύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία
Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1723, 2277-2307, 2403-2442,
2688-2702.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή ξενώνων
νοσηλείας για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
ασθενείας. τόµ. Δ’, σ. 2401.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πόνου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1112.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ.
7933.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα χρέη των Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των
χειρουργείων και της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο
Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ. τόµ. Α’, σ. 554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Α’, σ. 631.
Συζήτηση δύο (2)συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «‘Αγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1993.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις στο
Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου «‘Αγιοι Ανάργυροι» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε’,
σ. 3514.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διαχείριση των
νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ. 5022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5107.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας
µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του παλαιού νοσοκοµείου Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8751.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία
και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 8753.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από τους εργαζοµένους του Θριάσιου Νοσοκοµείου
στο κράτος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10212.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’, σ.
10281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12276, τόµ. ΙΖ’, σ. 39.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προµήθεια σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας, τη
στελέχωση του φαρµακείου του κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2126.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ.
7933.
ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον εφηβικό αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9396.
Ξ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη δίωξη
εργαζόµενου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον των συνεταιριστικών
εργοστασίων της Ξάνθης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7966.
ΞΕΝΙΑ Ε.Ο.Τ.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διάσωση του «ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των «ΞΕΝΙΑ»
και τον χαρακτηρισµό τους ως διατηρητέα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6274.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα
«Αστέρας Βουλιαγµένης». τόµ. Β’, σ. 931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από την
εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη, εκτάσεων
γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9352.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη βελτίωση της λεωφόρου Ασπρόπυργου (ΝΑΤΟ) κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική
βοήθεια οχηµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5059, τόµ. Η’, σ. 5706-5737, 5754-5798, 6047.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1101.
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται
να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10905.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3517.
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας ΗλικιωµένωνΓηροκοµείων όλης της Χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασµό. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η’, σ. 5832.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η’, σ. 5880.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µεταφορά των
άµεσων ενισχύσεων του καπνού στο «2ο Πυλώνα» κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7653.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή των παρακρατούµενων
πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 532.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2174.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Ανάπτυξης µε θέµα: «Επίδοµα θέρ-
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µανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα επτά (97) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ.
Α’, σ. 609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 466, 724-752, 775-805,
τόµ. Β’, σ. 953-955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χ. Καστανίδη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) µονάδες. τόµ. Β’, σ. 1095.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα
επτά (97) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ.
Γ’, σ. 2217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση της
από 30.04.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, τόµ. Η’, σ. 6054, 6083.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα την πορεία και
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8082.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9399.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε
θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12549.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη φιλοξενία ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5869.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την παραχώρηση στις τοπικές κοινωνίες
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων των ολυµπιακών πόλεων
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την εκποίηση των ολυµπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας στο χώρο του Ολυµπιακού Χωριού. τόµ. ΙΘ’, σ.
1484.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χ. Καστανίδη, διά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2325.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την
Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, διά
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Κοινοτικού Επιτρόπου για το θέµα της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Δ’, σ. 2579.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών
από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: Εικοσιένας (21) Boυλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ’, σ. 2588.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. (Επερωτώντες: Σαράντα οκτώ (48) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΘ’, σ. 18431870.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ο.Α.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6272.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση της κινητής περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώνων, που παραχωρήθηκε στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τόµ. Η’, σ.
5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το διορισµό αθλητών που διακρίθηκαν
στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς αγώνες του
2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη µόνιµη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8694.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευθέτηση του ζητήµατος της κατα-
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κράτησης των περιουσιών των οµογενών µας στη Γεωργία
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 492.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3579.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη βιβλίων στην ελληνική γλώσσα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 613.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη, σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β)
των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε το πόρισµα Ζορµπά για τα οµόλογα κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1512.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάθεση της έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. (Επερωτών: Ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνης). τόµ. Η’, σ.
5554.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΑ’, σ. 8043.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι εκατόν ένας
(101) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των
δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10058-10113.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Τ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ της Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών,
τη θέση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9436.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις παράνοµες χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10124.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNDP/BRC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4125, τόµ. Η’, σ. 5594, 5595.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
(Επερωτών: Ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Κ. Καρτάλης). τόµ. Η’, σ. 5872.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Επαγγελµατικής Σχολής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (το ΑµΕΑ)
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) στο δήµο Γαλατσίου Αττικής. τόµ. ΙΑ’, σ. 7967.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα συγκοινωνιακά
προβλήµατα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης από τη µείωση των δροµολογίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3814.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση της
από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, τόµ. Η’, σ. 6054, 6083.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 67, τόµ. ΙΗ’, σ.
936-975, 980-1018, 1107-1144, 1250, 1251.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού
Χωριού» της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10853.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNDP/BRC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4125, τόµ. Η’, σ. 5594, 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ.
ΙΒ’, σ. 9147-9184, 9185.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9353.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. (Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10214.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3877.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη
µίσθωση των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.)
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ζ’, σ. 5508.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785,
6102-6172, 6179-6214, τόµ. Θ’, σ. 6551.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Λ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3610.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη
µίσθωση των σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.)
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ζ’, σ. 5508.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη-

σιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785, 6102-6172, 6179-6214,
τόµ. Θ’, σ. 6551.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (Ο.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µεταξύ των Διπλωµατικών
Ακαδηµιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών
των κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2424, 2686-2688.
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. Β’, σ. 1518.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σταδιακό έλεγχο του Ο.Τ.Ε. από τη
«MARFIN INVESTMENT GROUP» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2268.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε. (Επερωτώντες: Σαράντα δύο (42) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε.
στη Deutsche Telecom κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε
την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο
Παπανδρέου, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του
Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9089.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
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Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση της κινητής περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώνων, που παραχωρήθηκε στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τόµ. Η’, σ.
5589.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
τόµ. Δ’, σ. 2585.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας από
µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4404.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ. Δ. Μανωλάκου και κ.κ. Α.
Σκυλλάκου και Ι. Γκιόκα, που αντικαθιστούν την κ. Ε. Παντελάκη και τους κ.κ. Δ. Τσιόγκα και Δ. Κουµπούρη αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. ΙΒ’, σ. 9425.
ΟΡΥΧΕΙΑ

κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
362.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη συµµετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια του
Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1518.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν». (Κατάθεση).
τόµ. Α’, σ. 517.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον ‘Εβρο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιχορήγηση της λαϊκής ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκης» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3218.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 502.
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική
βοήθεια οχηµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5059.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα κατά του
καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3292.
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νεανική
παραβατικότητα και την παροχή βοήθειας από το σχολείο

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
διά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλεξάνδρα Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή
των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ‘, σ. 11517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 11578, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12475, 12535.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
(βλ. ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το συνέδριο
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για θέµατα που αφορούν στους
«Τσάµηδες» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867.
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη γνωµοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και
χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την Παραίτηση-Διαµαρτυρία του Προέδρου των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2508.
ΠΑΡΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή
και Ελαιώνας. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι’, σ.
7756.
ΠΑΡΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη απόφασης για τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή Γουδή κ.λπ.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1959.
ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. τόµ. Α’, σ. 718.
ΠΑΡΝΗΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των ερυθρών ελαφιών της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5506.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10246.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων, που έγινε
στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
µεταναστών στην Πάτρα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργαστάσιο «Βοσινάκης» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία Ιτεών Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 309.
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
362.
ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε το πεδίο ασκήσεων της περιοχής
Ψηλού Στάλου στο Ν. ‘Εβρου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2267.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε όφελος των πεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3286.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απαλλοτρίωση του χώρου πρώην ιδιοκτησίας ΧΡΩΠΕΙ
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διερεύνηση
του θέµατος καταγραφής συνοµιλιών εργαζοµένων στο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κ.λπ.
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τόµ. Η’, σ. 6271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7644.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα επεισόδια στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα
Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9435.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης». (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. ΙΗ’, σ.
1024-1075.
ΠΕΡΑΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχεδιασµό µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12267.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ενεργοποίηση του ν. 2742/99 για την αποκατάσταση
των κατεστραµµένων περιοχών από τις πυρκαγιές κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. ΣΤ’, σ. 4163-4194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Σηζήτηση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. ΣΤ’, σ. 4163-4194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ τόµ.
Α’, σ. 539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της «Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη µείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8344-8383, 84558469, 8470-8476, 8668-8683, τόµ. ΙΒ’, σ. 8793-8806,
8905-8910.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
‘Εργων, σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Α’, σ. 579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την αέρια
ρύπανση στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου Βόλου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Βόλου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το σχεδιασµό µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12267.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2271.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση από την
εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη, εκτάσεων
γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9352.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3579.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευθέτηση του ζητήµατος της κατακράτησης των περιουσιών των οµογενών µας της Γεωργίας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 492.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.

Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9038.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ. 1409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση φθηνού
πετρελαίου στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου των τιµών της
βενζίνης και των πετρελαιοειδών. τόµ. ΙΖ’, σ. 107.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά, την
προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5489.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΒ’, σ. 9051.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους διαγωνισµούς για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β’, σ. 943.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάϊκροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, 3822-3869, 4027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλλων Τελωνειακών Ερευνών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’,
σ. 11704, 11722.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου µε
τη «SIEMENS» για το έργο «TAXISNET: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 307.
ΠΛΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 931, 1827-1880, 1881-1908, 2168.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε την ηπειρωτική Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10120.
ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τα υβριστικά και αντεθνικά συνθήµατα κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 634.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση της δικαιοσύνης για την
ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. «‘Αρης»
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 105.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές του νόµου
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»:α) κατά του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Α. Νάκου,β) κατά των πρώην Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου, κ. Σ. Τσιτουρίδη και κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Β. Μαγγίνα κατά τα έτη 2005-2007 και γ) κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ε. Μπασιάκου. τόµ. Β’, σ.
1168.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού κ. Γ.
Ορφανού. τόµ. Ζ’, σ. 5200.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά των πρώην Υπουργών Δηµόσιας Τάξης κ.κ.
Γ. Βουλγαράκη και Β. Πολύδωρα. τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υφυπουργού Εθνικής ‘Αµυνας κ. Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8726.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) κατά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου και του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Κ.

Σκανδαλίδη, β) κατά των πρώην Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου, Δικαιοσύνης κ.
Α. Παπαληγούρα και Δηµοσίας Τάξεως κ. Β. Πολύδωρα.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9072.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου. τόµ. ΙΔ’, σ. 10955.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12533.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Πολιτισµού και των πρώην
Υπουργών Πολιτισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 204.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του πρώην Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ’,
σ. 955.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων για ανεύθυνες
πράξεις πολιτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. Η‘, σ.
5865.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την Προστασία
των Πολιτιστικών Αγαθών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6931-6943, τόµ. Ι’, σ. 72287230, 7317-7320, 7439-7460, 7658-7690, 7786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα κρατικά µουσεία σύγχρονης τέχνης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τον πολιτισµό και τις τέχνες. (Επερωτώντες: Εικοσιένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11992.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επανεξέταση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τους Μυκηναϊκούς
τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την προστασία
πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6931-6943, τόµ. Ι’, σ. 7228-7230,
7317-7320, 7439-7460, 7658-7660, 7786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διανοµή βιβλίου για την Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3580.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα για την Προστασία
των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 69316943, τόµ. Ι’, σ. 7228-7230, 7317-7320, 7439-7460,
7758-7660, 7786.
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του Οµίλου «Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος». τόµ. Ε’,
σ. 3232.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3883.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση και τήρηση ενός λεπτού σιγής για την επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1477.
ΠΟΡΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1701, τόµ. Δ’, σ.
2450-2475, 2477-2503, 2516-2569.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7847, τόµ. ΙΔ’, σ. 1097411007, τοµ. ΙΕ’, σ. 11053-11113.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
‘Εργων, σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1671.
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επαναφορά της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων πέριξ της Βρετανικής Πρεσβείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.

2581.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των λογαριασµών του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNDP/BRC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4125, τόµ. Η’, σ. 5594, 5595.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
(Επερωτών: Ο Βουλευτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Κ. Καρτάλης). τόµ. Η’, σ. 5872.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης: «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων
Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
10897.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
διά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της
Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε
θέµατα άµυνας (Europa)».(Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948-951, 952.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4406, τόµ. Ζ’, σ. 5150-5186,
5192-5216, 5217-5224, 5247-5432, 5447-5480, 56585697, 6023, 6024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (βλ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµατικών συµ-
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βάσεων του Υπουργείου µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1918.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Δηµητρίου Γ. Σιούφα ως
Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Γ. Σιούφα. τόµ. Α’, σ. 23-25.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για την καθιέρωση
της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρα της θάλασσας και τιµής προς τη
Ναυτιλία». τόµ. ΙΑ’, σ. 8081.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για την τίµηση της
«Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για τον εορτασµό
της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για την καθιέρωση
του εορτασµού της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρα της Θάλασσας».
τόµ. ΙΒ’, σ. 9113-9114.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη διαδικασία της
Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ.
9481.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη διαδικασία για
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής προς
όλους εκείνους που συνέβαλαν στη διαδικασία της Συνταγµατικής Αναθεώρησης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ.
10860.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για τον Απόδηµο
Ελληνισµό και το θεσµό του «Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού». τόµ. ΙΔ’, σ. 10861-10862.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ.
10912.
Επίδοση αναµνηστικού δώρου από τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy, εκ µέρους όλων των Βουλευτών. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίς κ. Nicolas
Sarkozy προσφέρει αναµνηστικές γκραβούρες στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Αναφορά του για την «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας». τόµ. ΙΔ’, σ. 10974-10975.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής σε όλους όσους συµµετείχαν στην κατάρτιση του πορίσµατος
της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής για τη

δηµιουργική εργασία της Συνόδου και «ευχές για καλό καλοκαίρι». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12662.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 2895/7/7/2008 έγγραφο του
Προέδρου της Βουλής προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, καθηγητή κ. Κώστα Μαυριά
µε το οποίο ζητήθηκε γνωµοδότηση του αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής επί του αναφεροµένου σ’ αυτό ερωτήµατος και η ληφθείσα έγγραφη
γνωµοδότηση. τόµ. ΙΖ’, σ. 208.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής, στον εορτασµό της
τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της
Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 509.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην ανακήρυξη της
15ης Σεπτεµβρίου ως Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών του 2007 και στον εορτασµό της επετείου αυτής από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΗ’, σ. 123,
1234.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συνεδρίαση κατά την οποία θα
παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10912.
Υποδοχή του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υποδέχεται τον Πρόεδρο της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy. τόµ. ΙΔ’, σ.
10909-10910.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy απευθύνεται στην Ελληνική Βουλή. τόµ. ΙΔ’, σ.
10910-10912.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy του Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ.
10912.
Επίδοση αναµνηστικού δώρου από τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα στον Πρόεδρο της Γαλλικής
Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy, εκ µέρους όλων των Βουλευτών. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas
Sarkozy προσφέρει αναµνηστικές γκραβούρες στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
Αποχώρηση του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Nicolas Sarkozy και του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ. 10912.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ (βλ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη σύµβαση µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και «Microsoft» για την προµήθεια λογισµικού.
τόµ. Ε’, σ. 3377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ανάθεση των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA.
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τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12269.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Γ’, σ. 1581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πόνου
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «‘Αγιος Σάββας»
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1745.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τις προσλήψεις στο Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. (Επερωτώντες: Ενενήντα επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ε’,
σ. 3514.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4259.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρή-

της. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του
απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το διορισµό αθλητών που διακρίθηκαν
στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς αγώνες του
2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’, σ.
7933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις προσλήψεις ευπαθών οµάδων µέσω Ο.Α.Ε.Δ., σύµφωνα µε το
ν.2643/98. τόµ. ΙΒ’, σ. 9356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11510.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
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-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση µέτρων πρόληψης των
πυρκαγιών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11930.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Δ‘, σ. 2130, 2367.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την
προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». (Προτείνοντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη νοθεία στο ηλιέλαιο, την προστασία
των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9046.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864, 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
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6230.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΒ’, σ. 9051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η. Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10854.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ.
10860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λειτουργία βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας στο Θριάσιο πεδίο κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10899.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνοµικής
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. τόµ. Δ’,
σ. 2577.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, σχετικά µε την αυτονοµία των ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Bουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε’, σ. 3081.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τη στρατιωτική άσκηση «ΕΥΡΩΠΗII/2008» στην περιοχή Ασκού-Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης, τις συνέπειες στην περιοχή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1781.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. Β’, σ. 1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απλοποίηση
των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την προστασία των
πεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10856.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των ερυθρών ελαφιών της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 551.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κήρυξη ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ.

τόµ. Ε’, σ. 3233.
Συζήτηση δύο (2)συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων, που έγινε
στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4217.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση Τ.ΑΠ.Α.Π. και την ανταλλάξιµη περιουσία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10280.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση των
χειρουργείων και της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο
Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ. τόµ. Α’, σ. 554.
Συζήτηση δύο (2)συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9038.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ. 6945.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Θ’, σ. 6945-7017, 70197097, τόµ. Ι’, σ. 7099-7218.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας,
η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του
Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7194-7218.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. ΣΤ’, σ. 4163.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
εκλογή βουλευτών (Εκλογικός Νόµος)».(Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γ. Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές
του Κόµµατος του ). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1694.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµα-
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τος για την Εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3704.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: «Επίδοµα θέρµανσης». (Προτείνοντες: Ενενήντα επτά (97) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 609,
τόµ. Γ’, σ. 2217-2257.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την
προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». (Προτείνοντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’,
σ. 8763, τόµ. ΙΖ’, σ. 110-147.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος
Παπανδρέου και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’, σ. 10897, τόµ. ΙΗ’, σ. 1024-1075.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 2038.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε την Οικονοµική Διαχείριση της Βουλής: α) συζήτηση και έγκριση
του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2006 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ.
Β’, σ. 1420.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει: α) τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006 β) τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2008. (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ.
1534.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 26072653, 2689-2701, 2708-2744, 2747-2799, 2803-2904,
2907-3014, 3015-3077.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προυπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1065, 1286-1327, 1329-1377, 13791415, 1424-1460, τόµ. ΙΘ’, σ. 1543.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (F.Y.R.O.M.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης ά-

δειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5443,
5444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας ως
προς την «ανεξαρτησία» του Κοσόβου. τόµ. Ζ’, σ. 5498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική
των Σκοπίων κατά της Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ. 5824.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης ύστερα από αίτηµα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «την ονοµασία της FYROM».
τόµ. Ι‘, σ. 7848-7872.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του ορίζει ηµέρα συζητήσεως των
επικαίρων ερωτήσεών του την Παρασκευή. τόµ. Α’, σ. 530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τη θητεία του Πρωθυπουργού ως Υπουργού Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5822.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4223.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από
τα Πρωτοδικεία, τη σταυροδοσία των Βουλευτών κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 533.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν». (Κατάθεση).
τόµ. Α’, σ. 517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συµφωνίας για τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού,
όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και
του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συµφωνίας που
ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία για
τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 517, 637.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του
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Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1701, τόµ. Δ’, σ.
2450-2475, 2477-2503, 2516-2569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3253, τόµ. Ζ’, σ. 4736.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε την χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8826, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704, 11722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύµβαση για το
Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισµό». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΖ’, σ. 606.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
ΠΥΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το πυρηνικό πρόγραµµα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κήρυξη του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 583.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 780, τόµ. Γ’, σ. 2174-2213,
2214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επέκταση ευεργετικών µέτρων στις
πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ενεργοποίηση του ν. 2742/99 για την αποκατάσταση
των κατεστραµµένων περιοχών από τις πυρκαγιές κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1923.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Γ’, σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του
πρασίνου στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση µέτρων πρόληψης των
πυρκαγιών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11930.
Αναφορά για την πυρκαγιά στον Υµηττό και τα Γλυκά Νερά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12233.
Αναφορά στη µεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο. τόµ. ΙΖ’, σ.
547, 554, 555.
ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επέκταση ευεργετικών µέτρων στις
πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5746.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων στις
πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την επέκταση της διάταξης για κατ’
εξαίρεση µετάθεση πυρόπληκτων στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες της Ε.Σ.Σ.Ο. που θα καταταγούν το 2008.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10858.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης». (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι
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Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10897, τόµ. ΙΗ’, σ. 1024-1075.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555,
1556, 1557.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την κήρυξη του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα,
σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8191.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα
προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10126.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G.»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ’, σ. 10171, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11779, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11781-11846.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε.
στη Deutsche Telecom κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο
Παπανδρέου, σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του
Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ.
9089.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche
Telecom A.G.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10171, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11779, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1178111846.
Ρ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993), καθώς και
της Πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ERO)(Χάγη, 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (Κατάθεση-

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε το Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και το σεβασµό των
προσωπικών δεδοµένων. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΒ’, σ. 9404.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων
στους Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τις αυξήσεις στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3519.
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή νέου εργοστασίου της
Δ.Ε.Η. στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού
του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11506.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 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». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 546, 638, 639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Γ’, σ. 1581.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1859.
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το ναυάγιο του «SEA DIAMOND» κ.λπ. τόµ. Η‘, σ.
5865.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(βλ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ)
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086.
Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου
του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη βελτίωση του προβλήτα Φανερωµένης Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10859.
ΣΕΙΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5828.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΒ’, σ. 9051.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών στις σεισµόπληκτες περιοχές των Ν. Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11932.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10929, 10930, 10932, 10936, 10947, 10949,
10952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµόπληκτους
του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11980.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889.
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1658.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ανάγκη υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού
σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια του δήµου
Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980." (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3253, τόµ. Ζ’, σ. 4736.
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου.(Επερωτώντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ε’, σ. 3584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου σε καταγγελίες
για µίζες που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για την
εµπλοκή του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων
στην υπόθεση του πρώην Γ.Γ. Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη διερεύνηση του σκανδάλου
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4349.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προκλήσεις εκ µέρους
των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ελληνική κοινότητα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το πυρηνικό πρόγραµµα των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2512.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Ι-
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καρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8748.
ΣΚΥΡΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη
Σκύρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 627.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12212.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6276.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 11578, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12475-12535.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών, στα πλαίσια
αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη στέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11510.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την υποχρεωτική στράτευση στα
δεκαοκτώ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την επέκταση της διάταξης για κατ’
εξαίρεση µετάθεση πυρόπληκτων στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες της Ε.Σ.Σ.Ο. που θα καταταγούν το 2008.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10858.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία

κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µαταίωση της διακλαδικής στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη στάση της Χώρας µας
στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αύξηση του αριθµού των Ελλήνων στρατιωτικών στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2273.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7644.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΖ’, σ. 155.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα συγκοινωνιακά
προβλήµατα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης από τη µείωση των δροµολογίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3878.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά προς τους κ.κ. Α. Τσίπρα, Φ.
Κουβέλη, Α. Αλαβάνο αναφορικά µε το Συνέδριο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4429.
Συγχαρητήρια αναφορά στην πρώην Πρόεδρο της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσας µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία». τόµ. ΣΤ’, σ.
11940, 11941, 11942, 11946, 11948, 11950, 11954,
11960.
Συγχαρητήρια αναφορά στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12495, 12498.
Αναφορά και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 977, 978, 979, 980, 982, 983,
993.
Συγχαρητήρια αναφορά προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Α. Παπαληγούρα για την ανάληψη των καθηκόντων του. τόµ. ΙΘ’, σ.
1963, 1968, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1984, 1985.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Α.
Διαµαντοπούλου. τόµ. Α’, σ. 361.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου και Ε. Σκουλάκη. τόµ. Δ’, σ. 2420, 2423.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ρόβλια, Γ. Σούρλα και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. Δ’, σ. 2529,
2530.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου, Ι. Τζαµτζή. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Γ. Σούρλα και Α. Ροντούλη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4457.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Παπαληγούρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4605.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΣΤ’, σ.
4683, 4684.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κανέλλη, Α. Γεωργιάδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ζ’, σ.
4989, 4990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη, Α. Παυλίδη και Α. Ροντούλη. τόµ. Ζ’, σ.
5519, 5524, 5527, 5530.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Η’, σ. 5557.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Η’, σ. 5934.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Παπαδηµητρίου, Χ. Παπουτσή και Γ. Σαλαγκούδη. τόµ.
Η’, σ. 6022, 6070.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Καλαντζάκου και Π. Λαφαζάνη. τόµ. Θ’, σ. 6519.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Γ. Σούρλα και Ι. Τζαµτζή. τόµ. Θ’, σ. 6524,
6525.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Σκουλάκη, Π. Παναγιωτόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ’,
σ. 6842, 6843.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 7538.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Ι’, σ. 7588, 7589, 7590, τόµ. ΙΗ’, σ. 841,
842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. ‘Εξαρχου, Α. Κοντού και Φ. Σαχινίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7988,
7989.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Σ. Λιβανού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8363, 8365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Γείτονα, Α. Ροντούλη και Α. Νεράντζη. τόµ. ΙΑ’, σ. 8475,
8476.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αλαβάνου και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. ΙΒ’, σ. 9035, 9036.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΙΓ’, σ. 10074.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Αµοιρίδη, Α. Γεωργιάδη, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Α.
Πλεύρη. τόµ. ΙΕ’, σ. 11037, 11038, 11039.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αλαβάνου, Ε. Αυγενάκη, Κ. Μπαντουβά και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11927, 11928, 11929.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χηνοφώτη, Φ. Πετσάλνικου και Ι. Σκουλά. τόµ. ΙΖ’, σ.
56, 57.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Η. Πολατίδη και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΖ’, σ. 327, 328.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου, Ε. Παπαδηµητρίου και Κ. Ρόβλια. τόµ. ΙΖ’,
σ. 392.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Γκιουλέκα, Γ. Καρατζαφέρη, Ε. Κεφαλογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκη και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΖ’, σ. 429, 430, 439,
440, 459.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Σαχινίδη, Κ. Τζαβάρα, Γ. Κουτσούκου και Α. Νεράντζη.
τόµ. ΙΖ’, σ. 772, 773, 778, 779.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Στυλιανίδη και Κ. Καρτάλη. τόµ. ΙΗ’, σ. 820, 821.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Φ. Πατριανάκου. τόµ. ΙΗ’, σ. 916, 917.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού, Μ. Μπόλαρη και Α. Νεράντζη. τόµ. ΙΗ’, σ. 985,
986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου, Σ. Ράπτη και Ι. Τζαµτζή. τόµ. ΙΗ’, σ. 1303,
1304.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου, Λ. Κατσέλη, Ι. Τραγάκη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. ΙΗ’, σ. 1354, 1355.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Καλλιώρα, Α. Νεράντζη και Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ.
ΙΗ’, σ. 1443, 1444.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Ρέππα, Β. Μιχαλολιάκου, Γ. Σούρλα, Π. Παναγιωτόπουλου και Ε. Κουτµερίδη. τόµ. ΙΗ’, σ. 1448, 1449, 1450,
1452, 1453.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Β. Νικολαΐδου και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1779, 1780, 1781.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Ιωαννίδη, Γ. Λιάνη και Γ. Σούρλα. τόµ. ΙΘ’, σ. 1812, 1813.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Α. Παυλίδη και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΘ’, σ.
1987, 1991, 1992.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πάγκαλου, Π. Παναγιωτόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ.
ΙΘ’, σ. 2054, 2055, 2056.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Ν. Καραθανασόπουλου, Φ. Πετσάλνικου, Α.
Φιλίνη. τόµ. ΙΘ’, σ. 2067, 2068.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Οικολογικές Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ.
856-895.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως σχετικά µε την Οικονοµική Διαχείριση της Βουλής: α) συζήτηση και έγκριση
του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους
2006 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ.
Β’, σ. 1420-1461.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
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Κωνσταντίνου Καραµανλή µε θέµα: «Μεταρρύθµιση, για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό
Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5072-5102.
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: «Τα δικαιώµατα της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ. 6881-6914.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης ύστερα από αίτηµα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: «Την ονοµασία της FYROM».
τόµ. Ι’, σ. 7848-7872.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Παπανδρέου µε θέµα την πορεία και
τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 80828176.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9355.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επίσκεψη κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων
Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Σµηναγού Αθανασίου Μπατσαρά. τόµ. Γ’, σ. 2267, 2268.
Συλλυπητήρια αναφορά για την κοίµηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ.
3909-3912.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή και Αντιπροέδρου της Βουλής Π. Κοσιώνη. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4605, 4662, 4663, 4667.
Ανακοινώνονται συλλυπητήρια για το θάνατο των τριών
στρατιωτικών στην Πολεµική Αεροπορία. τόµ. Θ’, σ. 6364.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της Ηώς Ζερβουδάκη στη περιοχή του Πολυτεχνείου. τόµ. ΙΒ’, σ. 9348.
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10929, 10930, 10932, 10936, 10947, 10949,
10952.
Συλλυπητήρια αναφορά στα θύµατα του ατυχήµατος στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 545,
546, 548, 553, 555.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Υπουργού κ. Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1485, 1744, 1746.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση της
από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, τόµ. Η’, σ. 6054, 6083.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση συστηµάτων και
µηχανισµών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. τόµ.
Ζ’, σ. 5142.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της Κυβέρνησης
για τις συµβάσεις των τραπεζών. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρη και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ι’, σ.
7707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ, σ. 10887.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση: α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕλπίδαΣύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία
Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1723, 2277-2307, τόµ. Δ’, σ. 2403-2443,
2688, 2689, 2701, 2702.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη σύµβαση µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και «Microsoft» για την προµήθεια λογισµικού.
τόµ. Ε’, σ. 3377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αύξηση της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’, σ. 5751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5785, 6102-6113, 6135-6171,
6179-6214, τόµ. Θ’, σ. 6551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
«Deutsche Telekom A.G.»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11779, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11781-11846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου µε
τη «SIEMENS» για το έργο «TAXISNET: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την εκποίηση των ολυµπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας στο χώρο του Ολυµπιακού Χωριού. τόµ. ΙΘ’, σ.
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1484.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών
Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα Προνόµια και Ασυλίες του Κέντρου αυτού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3404, 3405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UNDP/BRC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4125, τόµ. Η’, σ. 5594, 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8173, τόµ.
ΙΒ’, σ. 9147-9184, 9185.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύµβαση για το
Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισµό». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΖ’, σ. 606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας
Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche
Telekom A.G». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
10171, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741-11779, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1178111846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Χάγη 1993), καθώς και
της Πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ERO)(Χάγη, 23 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555,
1556, 1557.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υπέβαλε στη Βουλή το
κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης και Σύστασης σχετικά µε
την Εργασία στον Τοµέα της Αλιείας (Convention and
Recommendation concerning Work in the Fishing Sector,
2007) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International
Labour Organization) το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 96η
Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας που έλαβε

χώρα στην έδρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) στη Γενεύη, από 30 Μαΐου εώς 15 Ιουνίου
2007.τόµ. ΙΖ’, σ. 788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ.
1929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το καθεστώς εργασίας των νοσοκοµειακών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ της Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών,
τη θέση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις αυξήσεις των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των
συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
466, τόµ. Γ’, σ. 1936-1976, 1977.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας ΗλικιωµένωνΓηροκοµείων όλης της Χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εξέλιξη του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κήρυξη ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 496.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη προσωρινή αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας της ρυθµιστικής
αποφάσεως που καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επι-
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κρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 2895/7/7/2008 έγγραφο του
Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα προς τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, καθηγητή
κ. Κώστα Μαυριά µε το οποίο ζητήθηκε γνωµοδότηση του
αρµοδίου Τµήµατος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής επί του αναφεροµένου σ’ αυτό ερωτήµατος και η
ληφθείσα έγγραφη γνωµοδότηση. τόµ. ΙΖ’, σ. 208.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίσκεψη του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και τις σχέσεις του µε το γενικό εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8691.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Shengen
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2424,
2686-2688.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συµφωνίας για τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού,
όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και
του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συµφωνίας που
ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία για
τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 517, 637.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, 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». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 546, 638, 639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Α’, σ. 589, τόµ. Γ’, σ. 1581.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement Νο 1 (ERG Nο1) µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της
Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της
Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και
τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ. Β’, σ. 948, 953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας, σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (ΜUSIS)
για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 703, τόµ.
Β’, σ. 948, 953.
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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Γ’, σ. 1574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη «Δηµιουργία Δικτύου Συνεργασίας για
την Υποστήριξη Επιχειρήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 1119, τόµ. ΣΤ’, σ. 3967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1030, τόµ. Γ’, σ. 2066,
2068.
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 αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφ’ ετέρου, 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 της 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 σχετι-
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κά µε τη χρηµατοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας
στο πλαίσιο του πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου για
την περίοδο 2008-2013 βάση της Συµφωνίας εταιρικής
σχεσης 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 Ε.Κ.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ.
2341, 2686, 2687, 2688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν.» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2424,
2686, 2687, 2688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Κατάθεση). τόµ.
Δ’, σ. 2478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2838, τόµ. ΣΤ’,
σ. 3926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3926.
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 παραγράφου 4 αυτής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Ινδίας στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία.» (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, 3671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
(COTIF) της 9ης Μαΐου 1980». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
3253.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Microsoft
Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253, τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στην επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6922.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για
τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της
Μεταρρύθµισης του Κράτους µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης
και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής Δηµοκρατίας.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9440, 9441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «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. ΣΤ’,
σ. 4412.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας,
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας
της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας,
της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6845, τόµ. Ι’, σ. 7230-7233, 7234.
Σχεδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας
για την τροποποίηση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσι-
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κής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στη
Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2000». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Θ’, σ. 6846, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 7761, τόµ. ΙΑ’, σ. 8326.
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-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8289, τόµ. ΙΖ’, σ.
567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της κοινωνικής
ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού Εφαρµογής της».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11657, 11658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών,
που θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9180,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12468.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 647, 647-658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ‘Αµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 48, τόµ. ΙΘ’, σ.
1490, 1491, 1526.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αε-

ρίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086, 1087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1556, 1624.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 758, τόµ. ΙΘ’, σ. 1555, 1556,
1658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1859.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(ΝΑΤΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αύξηση του αριθµού των Ελλήνων στρατιωτικών στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε διώξεις συνδικαλιστών δικαστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αναπήρων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4159.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ
Ανακοινώνεται σχέδιο απόφασης για το δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη των Βουλευτών, µε µείωση κατά έναν
των αποσπασµένων συνεργατών. τόµ. Ι’, σ. 7733-7734.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον των συνεταιριστικών
εργοστασίων της Ξάνθης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7966.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας ‘Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6232.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
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της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7847, τόµ. ΙΔ’, σ. 1097411007, τόµ. ΙΕ’, σ. 11053-1113.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.» (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9147, τόµ. ΙΕ’, σ. 11021-11052, τόµ.
ΙΖ’, σ. 43-75, 77-98, 199.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Α. Κακλαµάνη, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές και την παραίτηση του Προέδρου και µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1741.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου για το έτος 2007 και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 628,
τόµ. Γ’, σ. 1623-1661, 1680-1724, 1931.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6221, τόµ. Ι’, σ. 77907817, 7826-7840, τόµ. ΙΑ’, σ. 7972-8011, 8183.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, Εισοδηµατική Πολιτική έτους
2008 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9170, τόµ. ΙΔ’, σ. 10290-10325, 10327-10378,
10921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χορήγηση αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 11936.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία και
τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα µας κ.λ.π. τόµ. Ζ’, σ.
5103.
ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επέκταση ευεργετικών µέτρων στις
πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1117.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµόσια
δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.

2583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «αναπλήρωση» των χαµένων ωρών στα σχολεία από τις καταλήψεις
του φθινοπώρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη σχετικά µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις-καταλήψεις και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Β’, σ. 1094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις. τόµ. Β’, σ. 1097.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στελέχωση
των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9041.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη λειτουργία της Επαγγελµατικής Σχολής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες το (ΑµΕΑ)
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) στο δήµο Γαλατσίου Αττικής. τόµ. ΙΑ’, σ. 7967.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκη-
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σης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 617, τόµ.
Β’, σ. 814-846, 961-1003, 1128.
Τ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό.
τόµ. Ζ’, σ. 5027.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των λογαριασµών του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1126.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2315, τόµ.
Ε’, σ. 3121-3169, 3178-3217, 3237-3246, 3392.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918-8919.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. (Επερωτώντες: Είκοσι επτά (27) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1788.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8742.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 4003.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 6008, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλλων Τελωνειακών Ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8826, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704, 11722.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 4003 .
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3124, τόµ. ΣΤ’, σ. 3950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση σχετικά µε την χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8826, τόµ. ΙΕ’, σ. 11704, 11722.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετατροπή των
εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών από τα προγράµµατα
RAGBY και FAR κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10247.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως
µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1030, τόµ. Γ’, σ. 2066,
2068.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Ινδίας στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία.» (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3124, 3671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
στην Επιστηµονική και Τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4051, τόµ. Θ’, σ. 6922.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας
και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4406, τόµ. Ζ’, σ. 5150-5186, 51925216, 5217-5224, 5427-5432, 5447-5480, τόµ. Η’, σ.
5658-5697, 6023, 6024.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διερεύνηση
του θέµατος καταγραφής συνοµιλιών εργαζοµένων στο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6225.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9092.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή των εκποµπών «Ρεπορτάζ
χωρίς σύνορα» και «Θεµατική βραδιά» του Στέλιου Κούλογλου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την ανάθεση των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA.
τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12269.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους
τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8918, 8919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Δηµοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8827, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού
πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9017, τόµ. ΙΔ’, σ. 10926-10955, τόµ. ΙΕ’, σ. 11519-11545,
11653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε επικείµενο κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS»
στη Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9438.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αποστολή µηνυµάτων από εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας των Σκοπίων σε κατοίκους του Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 722.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την άνοδο του τιµαρίθµου. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10205.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 717, 720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε
τις αυξήσεις των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. τόµ.
Δ’, σ. 2576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον έλεγχο της ακρίβειας για την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές
των εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5502.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. ΙΑ’, σ. 8291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση έως και
100% στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10205.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε
θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου των τιµών της
βενζίνης και των πετρελαιοειδών. τόµ. ΙΖ’, σ. 107.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση της τιµής των ζωοτροφών. τόµ. Α’, σ. 534.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης
του κόστους των λιπασµάτων. τόµ. Ι’, σ. 7782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα σιτηρά και την
κερδοσκοπία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επιβολή πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11984.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9399.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 720.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). (Επερωτώντες: Είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 5558.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Α’, σ. 631.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή των παρακρατούµενων
πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 532.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, για τον Τουρισµό. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΖ’, σ. 545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ’, σ. 1485.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε την διάσωση του «ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις παραβιάσεις της ε-

ταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και Τουριστική
Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, για τον Τουρισµό. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΖ’, σ. 545.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραχώρηση της παραλίας Λαγονησίου από την Επιχείρηση Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.
Α.Ε.) στην εταιρεία Αττικός ‘Ηλιος Α.Ε. τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη στάση της Χώρας µας
στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών
µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δηλώσεις
του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10964.
Αναφορά της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη δολοφονία
από τις κατοχικές δυνάµεις στη νεκρή ζώνη στη Μεγαλόνησο των Ισαάκ και Σολωµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12232, 12233.
ΤΡΑΜ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία «ΤΡΑΜ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8750.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της
Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11981.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένο όµιλο κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1957.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη χορήγηση αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 11936.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1488.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε αποστολές χρηµάτων στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για
καταχρηστικές συµπεριφορές Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 616.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της Κυβέρνησης
για τις συµβάσεις των τραπεζών. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ι’, σ.
7707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9355.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρέωση εξόδων φακέλου στα
χορηγούµενα από τις τράπεζες δάνεια. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12066.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την είσπραξη οφειλών από δανειολήπτες, µέσω εισπρακτικών εταιρειών. τόµ. ΙΒ’, σ. 9350.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε αποστολές χρηµάτων στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, 686-725, 727-770, 771, τόµ. ΙΗ’, σ.
857.
ΤΥΦΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ.

τόµ. Δ’, σ. 2371.
Υ
ΥΓΕΙΑ
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». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 895, τόµ. Γ’, σ. 1574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίας στον τοµέα της ψυχικής υγείας στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1674.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση του συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας.
τόµ. Γ’, σ. 1822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και υλοποίησης του Υγειονοµικού Χάρτη της
χώρας µας. τόµ. Ε’, σ. 3611.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε την αέρια
ρύπανση στη συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου Βόλου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3922.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7890.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία
και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΒ’, σ. 8753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανεπάρκεια
δοµών και λειτουργιών στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας
στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προµήθεια σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στον τοµέα της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και υλοποίησης του Υγειονοµικού Χάρτη της
χώρας µας. τόµ. Ε’, σ. 3611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΕ’, σ. 11563.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τη διακοπή του προγράµµατος
παρακολούθησης των νερών του Θερµαϊκού κόλπου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6544.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά της Αττικής.(Επερωτώντες
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος: κ.κ.
Θ. Πάγκαλος, Π. Χριστοφιλοπούλου, Β. Οικονόµου, Κ.
Βρεττός, Β. Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοΐδης, Μ. Δαµανάκη,
Τ. Χυτήρης, Α. Κακλαµάνης). τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων στη γεωργία κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων στη γεωργία κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864, 6223.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απλοποίηση

των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7651.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). (Επερωτώντες: Είκοσι τέσσερις (24) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η’, σ. 5558.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους
2008 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9170, τόµ. ΙΔ’, σ. 10290-10325, 10327-10378,
10921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12508, τόµ. ΙΖ’, σ. 202-237, 239262, 370.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12508, τόµ. ΙΖ’, σ. 202-237, 239262, 370.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα
προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6548.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Ρυθµίσεις θεµάτων
αναπήρων πολέµου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3338, τόµ. ΣΤ’, σ. 4049-4085, 4100-4138,
4262-4303, τόµ. Ζ’, σ. 4715, 4716.
ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12549.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για την
εµπλοκή του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων
στην υπόθεση του πρώην Γ.Γ. Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4155.
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Κακλαµάνη σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις
α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β) των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτά-
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σεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του Κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα
των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’,
σ. 5905.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

φές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τα γεγονότα του Υπουργείου Πολιτισµού και την κρίση σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3559.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας του Υπουργείου στο δήµο Χαλανδρίου. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε τη θητεία του Πρωθυπουργού ως Υπουργού Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5822.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκτίναξη της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών
προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5540.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκτίναξη της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3227.
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εκτίναξη της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3227.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών
προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5540.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγρα-

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 466, 724-752, 775-805, τόµ. Β’,
σ. 953-955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την τήρηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή που
πραγµατοποιείται µέσω των φορολογικών «παραδείσων»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5830.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου που υπογράφηκε
στη Μόσχα, στις 26 Ιουνίου 2000» . (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 6846, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ.
9180, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12352.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή που
πραγµατοποιείται µέσω των φορολογικών «παραδείσων»
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5830.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9181,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12352.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προυπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαι-
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οσύνης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ’, σ. 1065, 1286-1327, 1329-1377, 13791415, 1424-1460, τόµ. ΙΘ’, σ. 1543.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση της φορολογίας στα καινούρια Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1474.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 466, 724-752, 775-805,
τόµ. Β’, σ. 953-955.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απόδοση στο Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία
και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΘ’, σ. 2223.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 466, 724-752, 775-805,
τόµ. Β’, σ. 953-955.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση
λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2569, τόµ. Ε’, σ. 34323470, 3472-3502, 3523-3551, 3682.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) µονάδες. τόµ. Β’, σ. 1095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την τήρηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3294.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή
του φράγµατος Ασωπού στο Ν.Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του φράγµατος Αγιονερίου στην Ελασσόνα κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 1784.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ.
1929.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την προφυλάκιση συνοριακού φρουρού

στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Ζ‘, σ. 5021.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας, σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού αερίου ΤουρκίαΕλλάδα-Ιταλία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3253, 3655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3253,
3648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία
κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 340, τόµ. ΙΗ’, σ. 1085,
1086, 1087.
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία. (Επερωτώντες: Σαράντα έξι (46) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ’, σ. 1997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οικονοµικά
προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10246.
Χ
ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης
έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11926.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των
κατοίκων στο Ν. Χαλκιδικής, λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ.
Ε’, σ. 3345.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7890.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1670.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση µονάδας χηµικών στους Αγίους Θεοδώ-
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ρους Κορινθίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8785.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα χρέη των Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 535.
ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών
προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5540.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια χρηµάτων από ιδιώτες στο Χρηµατιστήριο και τον καταλογισµό ευθυνών. τόµ.
Ι’, σ. 7784.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 466, τόµ. Γ’, σ. 1936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
537.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση και κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
τόµ. Δ’, σ. 2585.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαρκή χρηµατοδότηση και τη σωστή διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 3919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.

κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή
του φράγµατος Ασωπού στο Ν.Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επιχορήγηση του νέου κολυµβητηρίου
Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ‘, σ. 10122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις παράνοµες χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10124.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. (Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΓ’, σ. 10214.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις της Ελλάδας
προς τρίτες χώρες. τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη χρηµατοδότησή της κ.λπ.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11937.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ’, σ. 345, 686-725, 727-770, 771, τόµ. ΙΗ’, σ.
857.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επένδυση εξόρυξης χρυσού στους Ν.
‘Εβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3524.
ΧΡΩΜΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το όριο του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 630.
ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λ.π.
τόµ. Ζ’, σ. 5107.
ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε όφελος των πεζών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3286.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9346.
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. τόµ. Α’, σ. 718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την τµηµατική εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στην περιοχή του Γουδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5028.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής Φυλής’Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων, σχετικά µε
την θερµική επεξεργασία των αποβλήτων. τόµ. Ε’, σ. 3613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Λευκίµµης Κέρκυρας για τη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή,
την επέµβαση της αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στη
Μαυροράχη του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11988.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και έγκριση του
«Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων ‘Εργων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12019-12059, 12068-12155, 12155.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το Ψήφισµα της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Aναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ. 10050.
Ψηφοφορία του Ψηφίσµατος της Η’ Αναθεωρητικής
Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ.
10052.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου

του Σώµατος της ΙΒ’ Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Ψηφοφορίες και Εκλογή των Αντιπροέδρων της ΙΒ’ Περιόδου των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της
ΙΒ’ Περιόδου, της Α’ Συνόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 173, 175.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη. τόµ. Β’, σ. 1198, 12021395.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1723-1724.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 34 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις».τόµ. Γ’, σ.
1841-1856.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 25462547.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 81 και ειδικό αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 25472569.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 11 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3217.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3237-3246.
Ψήφοφορία επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν.
3231/2004 «Εκλογή βουλευτών» (Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ.
3699.
Ψήφοφορία επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµαντικής Μειονότητας
στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους» (Απερρίφθη).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4315.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και 100 (εκατό) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση πιθανής
εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας
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«SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4702-4713.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης για άρση της ασυλίας της Βουλευτή κ. Ε. Αποστολάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5224.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατόν ένας (101) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 59445963.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών
Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6213.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.
Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6368-6379.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6443.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».τόµ. Θ’, σ. 6444-6453.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της πρώτης ενότητας
των άρθρων 1 έως και 139 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
6771.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των
άρθρων 1 έως και 139 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».τόµ. Θ’, σ. 67716780.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί των άρθρων 143 και
144 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6825.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144
του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».τόµ. Θ’, σ. 6825-6835.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί των άρθρων 146 και

148 του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6860.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148
του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση
του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».τόµ. Θ’, σ. 6864-6874.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας,
η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του
Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7194-7218.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και
Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
7320.
Ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».τόµ. Ι’, σ.
7320-7352.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δηµοψηφίσµατος στο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7593-7631.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη και Ι. Ραγκούση.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9482-10048.
Ψηφοφορία του Ψηφίσµατος της Η’ Αναθεωρητικής
Βουλής: «Ψήφιση, δηµοσίευση και θέση σε ισχύ των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος». τόµ. ΙΓ’, σ.
10052.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 1009710113.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ’, σ.
10991.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που
τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11100-11113.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21)
Βουλευτές του Κόµµατός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
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λευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και δέκα τρείς (13) Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και εννέα (9) Βουλευτές του Κόµµατός
του, µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
11629-11646.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G»». τόµ.
ΙΣΤ‘, σ. 11828.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»».
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11829-11846.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12119.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12152, 12155.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Α. Κανταρτζή, σχετικά µε τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’ του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό
Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12482.
Ψηφοφορία επί της πρότασης νόµου του Υπ. Ανάπτυξης:
«Για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία
των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 147.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Διακαστικών
Λειτουργών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 418.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 434, 435.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΖ’, σ. 696.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 265 και ειδικό 69, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας». τόµ. ΙΖ’, σ.
800.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό

αριθµό 365 και ειδικό αριθµό 69 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 828.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ε. Βενιζέλο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
(Απερρίφθη). τόµ. ΙΗ’, σ. 1302.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος
των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1377.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389-1391.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 14 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος
των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1458, 1459.
Ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΘ’, σ. 2058.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας για τις υπ’ αριθµόν
320/11 και 321/12 τροπολογίες του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2197-2199.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 320 και ειδικό αριθµό 11 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 321 και ειδικό αριθµό 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2200-2201.
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες στον τοµέα της ψυχικής υγείας στη Χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1674.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α
AΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 10.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 202, 204.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 511, 512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 513, 514, 515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 536, 537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα
Πόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714, 715.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1548, 1554.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2417, 2419, 2424, 2427, 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
εργασίας των νοσοκοµειακών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3229, 3230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα κατά του καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293, 3294.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4224, 4229, 4230, 4231,
4233, 4234, 4240, 4243, 4244, 4246, 4247, 4248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εφηµερίες
στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5108, 5109.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5114, 5116, 5118, 5120,
5128, 5129, 5131.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7127, 7128, 7129,

7131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα
της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9038, 9039, 9040.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11954, 11955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1782, 1783, 1784.
AΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 37.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1006-1008,
1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2630-2633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3194.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3707, 3708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3830, 3831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµι-
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κό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5181, τόµ. Η’, σ. 5684.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6061, 6062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6061.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6386, 6387,
6510, 6802, 6803, 6853, 6854.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7002.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7798, τόµ. ΙΑ’, 7980, 7982.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8797, τόµ. ΙΒ’, σ. 8797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10132, 10133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10322, 10353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 1174111744.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12524.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/
ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 492,
533, 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1894.
AΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6071.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7202.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12079.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 232.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2252.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2376, 2387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2851.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3895-3897, 3905.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4167-4169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Με-
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ταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6388, 6798.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’, σ. 10904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1903, 1936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας,
τη στελέχωση του φαρµακείου του κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2127.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Μνηµoνίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα άµυνας (Europa)». τόµ. Β’, σ. 950,
951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας,
σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και
τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS) για την παρακολούθηση, την αναγνώριση
και την παρατήρηση». τόµ. Β’, σ. 950, 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research
Grouping Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην
έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». τόµ. Β’, σ. 950,
951.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις».τόµ. Γ’, σ. 1850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2795.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 165.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 206, 416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προκλήσεις εκ µέρους των Σκοπίων. τόµ. Α’, σ. 593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
βιβλίων στην ελληνική γλώσσα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α‘, σ. 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα άµυνας (Europa)». τόµ. Β’, σ. 949,
952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας,
σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και
τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS) για την παρακολούθηση, την αναγνώριση
και την παρατήρηση». τόµ. Β’, σ. 949, 952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research
Grouping Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην
έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». τόµ. Β’, σ. 949,
952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των Τσιγγάνων. τόµ. Β’, σ. 1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1166-1168, 1401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή του Θρησκεύµατος στις ταυτότητες κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
φορολογίας στα καινούρια Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1476.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους για τον εντοπισµό φυτειών ινδικής κάνναβης στην πε-

151
ριοχή των Ζωνιανών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1744.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1749,
τόµ. Ε’, σ. 3248, τόµ. Ζ’, σ.5433, τόµ. Η’, σ. 6071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1869, 1900, 1901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
κοινότητα των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πυρηνικό
πρόγραµµα των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2513.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη
του κεκτηµένου του Σένγκεν». τόµ. Δ’, σ. 2687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 αφ’ενός, 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 τέταρτου µέρους της Συνθήκης Ε.Κ». τόµ. Δ’, σ. 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2807-2809.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
βιβλίου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3593-3595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3774, 3776.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. τόµ. Ε’, σ. 3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4105, 4106.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4182.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή δραστηριότητα των «Μακεδονικών Αερογραµµών». τόµ. ΣΤ’, σ.
4261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4319, 4377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραστάσεις των ελληνικών κερµάτων του Ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5010, 5058, 5059.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες
για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5444, 5445.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5733,
5736, 5782.
Οµιλία του για συµπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στην κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική των Σκοπίων κατά της Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745, 5746.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6071, 6078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7229, 7682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφ’ενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7232,
7233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7710, 7730.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απώλεια χρηµάτων
από ιδιώτες στο Χρηµατιστήριο και τον καταλογισµό ευθυνών. τόµ. Ι’, σ. 7784, 7785.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8307, 8309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8668, 8669.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτά-

σεων για Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8899.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9487.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις
της Ελλάδας προς τρίτες χώρες. τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαïκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10984-10986.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11598, 11599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση επιδόµατος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ.
τόµ. ΙΖ’, σ. 41.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 57, 63, 69, 93.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 394, 395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 477,
493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Κρατική
Ορχήστρα Ελληνικής µουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 504.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 512.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2155, 2177.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 2177.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 189-192,
434.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 334.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
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Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές
Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 858-862, 876, 877, 895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών
στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 905.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση της
περιοχής των Ζωνιανών του Άνω Μυλοποτάµου και της Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2320.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2343-2345, 2346.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2597, 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2978-2981.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα γεγονότα του Υπουργείου Πολιτισµού και την
κρίση σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3758-3760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων και
οργανισµών, τις απολύσεις προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4396, 4397.
Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
εκφράζει τη συγκίνηση των Βουλευτών του Κόµµατός του
για την περιπέτεια της πρώην συναδέλφου του κ. Μαριέττας
Γιαννάκου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4676.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5081-5085, 5099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη θητεία του Πρωθυπουργού ως Υπουργού Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5823.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5837.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5922.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5975, 5978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6361, 6362,
6363, 6442, 6759, 6760, 6837, 6838, 6839, 6863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6442,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8092, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11821, τόµ. ΙΗ’, σ. 1361.
Oµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Τα δικαιώµατα
της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ.
6893, 6895, 6910.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7178, 7179, 7180,
7181.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7491, 7542, 7584, 7590, 7591,
7585, 7590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
της παραχώρησης έκτασης της πρώην αµερικανικής βάσης
Γουρνών σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7647, 7648.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7860, 7861, 7862, 7863-7869,
7870-7872.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8092-8095, 8173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8194.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8397-8399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εκποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9033, 9034.
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Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9035,
9036, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11927, 11928, 11929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9413-9415.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10090-10092.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό: α) σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή
των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10202,
10203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11074-11076.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11749,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11802, 11803, 11821.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ., β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στην Χαλκίδα
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11927, 11928.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12560-12563,
12586, 12587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 835, 836, 837, 838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 998-1000, 1001.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1038, 1039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1361,
1362, 1363, 1364.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ει-

δική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1467-1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT) και του Ανώτατου Συµµαχικού
Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης
Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ (Κ.Ε.Ν.ΑΠ.)». τόµ. ΙΘ’, σ.
1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου. τόµ. ΙΘ’, σ. 1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1783.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1855, 1856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2146, 2148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2226, 2235, 2236, 2241.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του κλάδου θεατρικών σπουδών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9087.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ
της Ο.Τ.Ο.Ε. και της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών, τη θέση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9437.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12243, 12244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12482, 12483, 12490.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργοληπτών δηµοσίων έργων
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1826, 1827.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 99.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 453-457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 726, 736, 782.
Οµιλία του στην κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ. 1534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1642, 1645, 1705,
1708, 1709, 1712, 1717, 1718, 1719, 1723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σταδιακό
έλεγχο του Ο.Τ.Ε. από τη «MARFIN INVESTMENS
GROUP» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2268, 2269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2270, 2271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2617, 2717,
2718, 2756-2761, 2763, 2766, 2996, 2997, 2999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3135-3138, 3139.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3199,
3200, τόµ. ΙΗ’, σ. 1302, 1357.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και «Microsoft» για την προµήθεια λογισµικού. τόµ. Ε’, σ. 3377, 3378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3449, 3450, 3451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3852-3854.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5090, 5093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για
την ανάπτυξη ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής
πρόσβασης. τόµ. Η’, σ. 5549, 5550, 5552, 5553, 5554.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση της
έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. τόµ. Η’,
σ. 5556, 5557, 5558.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5557,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9035, 9036, τόµ. ΙΗ΄, σ. 1354, 1355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6434, 6437,
6440, 6782, 6783, 6784.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7056, 7057-7059.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7186.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8099-8102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
του Ο.Τ.Ε. στη Deutsche Telecom κ.λπ. τόµ. ΙΑ‘, σ. 8199,
8200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8739,
8741, 8742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µέλλον του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8742, 8743.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό του συστήµατος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11509, 11510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11749,
11752, 11753, 11754, 11755, 11757, 11758, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11794, 11798, 11799, 11800, 11801, 11802, 11815,
11816.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816, τόµ.
ΙΖ’, σ. 687, τόµ. ΙΗ’, σ. 1399, 1402, 1403.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12579-12581.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
687, 691, 696, 705, 737, 742, 743, 744, 745, 747, 748,
749, 751, 787, 788, 789.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 691, 696.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 787, 788, 789.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1063-1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1296, 1302, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357, 1364, 1367,
1368, 1393, 1394, 1399, 1402, 1403, 1438, 1439, 1451,
1455, 1456.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1302.
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη
Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συµφωνίας για τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συµφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη
Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που
τροποποιεί τη Συµφωνία για τις σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού».
τόµ. Α’, σ. 637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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 Μαυρο-

βουνίου, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας». τόµ. Α’, σ. 638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών Κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 912, 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2847.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στον τοµέα του Φυσικού Αερίου
και του Πετρελαίου». τόµ. Ε’, σ. 3648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
σχετικώς µε την ανάπτυξη διαδρόµου µεταφοράς φυσικού
αερίου Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία». τόµ. Ε’, σ. 3655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάικροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3825, 3860, 3867.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4053, 4054, 4082, 4103, 4121, 4267, 4268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5156-5158, 5198, 5199, 5205, τόµ. Η’, σ. 5660,
5661, 5692.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασι-
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λείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7230.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7453, 7454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7454.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8913, 8962.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9051-9053, 9071, 9072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9151, 9176.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10980-10982.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11596, 11597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστηµα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ. ΙΖ’, σ.
629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής
Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία».
τόµ. ΙΖ’, σ. 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 811-813, 842, 887, 888, 904,
905, 916.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Θεσ/νίκης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 335.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2860.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438, 4439.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4454.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5834, 5849.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5990, 5991.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6757, 6758,
6846.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8799, τόµ. ΙΒ’, σ. 8799.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8857, 8902.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10140, 10141.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10257.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12277, τόµ. ΙΖ’, σ. 40.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 941, 942, 943, 1005, 1006,
1013, 1014, 1131, 1132.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2224, 2225.
AΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 10.
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 125.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1720, 1721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών». τόµ. Ε’,
σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4975-4977, 5008, 5009, 5035, 5036.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6324-6326,
τόµ. Θ’, σ. 6531, 6806.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7020, 7021.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7491, 7537, 7538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7830-7832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7898, 7916.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή

της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7939, 7951, 7952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9385, 9386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10172, 10173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11023, 11024, 11037, 11038, 11039, 11052.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 11037,
11038, 11039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1108, 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1224, 1225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1334,
1335, 1392, 1432.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
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σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2901.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6431.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7154, 7155.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1848.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 291.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 437, 438.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1195.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1791.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Ν.
Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3813.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4409, 4410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5201.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6350, 6351.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την

πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7063.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10165.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11641.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11840.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12069.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1902, 1903.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 127.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2236.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2374-2376, 2387,
2389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2788, 2789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6357.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6960.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9095, 9096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10149.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 323.
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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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2842, 2843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας.
τόµ. Ε’, σ. 3225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4305-4307, 4339, 4359, 4360.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8910.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων
στις πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10243.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 287, 327, 328.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 327,
328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 399, 400, 445.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 57.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία», β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 2299, τόµ. Δ’, σ. 2410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2499.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2883.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών µεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3767.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4163-4165, 4165, 4187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του πρασίνου στην περιοχή της
Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5107.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5712,
5785.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6286, 6289.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6286,
6289.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7666, 7689.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889, 7890.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόνιµη
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8694.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
µεθαδόνης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9049.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανάδειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11070.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του λιµανιού της Σάµης
Κεφαλλονιάς, τις επιπτώσεις στην περιοχή κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12018.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1800-1802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στον τοµέα της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1973, 2027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2062, 2100, 2148, 2168, 2169.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 295.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 423, 424.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του
Υπ. Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1022.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1497.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2499.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2587.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2928.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3162.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5184.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φιλοξενία
ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7677.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7711.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8985.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις ευπαθών οµάδων, µέσω Ο.Α.Ε.Δ. σύµφωνα µε το ν.
2643/98. τόµ. ΙΒ’, σ. 9357.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9373.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του προβλήτα Φανερωµένης Σαλαµίνας. τόµ. ΙΔ’, σ.
10859.
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Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11946, 11947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1213, 1230, 1236.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1829, 1830, 1908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1985, 2030.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση των διαβατηρίων του Κοσσόβου κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ.
2009.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 295.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3301, 3302.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τµηµατική
εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ»
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3615.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). τόµ.
Η’, σ. 5561, 5575.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6161, 6162, 6163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
735.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 95.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 204.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2005-2007, 2014, 2015, 2016, 2017.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-

βέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2046, 2047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2853-2855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3528, 3529, 3530.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4453, 4454, 4457, 4461, 4462.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4457,
τόµ. Θ’, σ. 6524.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6415, 6523,
6524.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7050.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12101.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). όµ. Α’,
σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5185, 5472, τόµ. Η’, σ. 5672, 5673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5736,
5783, 5784.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6302, τόµ. Θ’,
σ. 6507, 6805.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7106, 7107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7451, 7662, 7663, 7688.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8359.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8408, τόµ. ΙΒ’, σ. 8834, 8903.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10302.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11030, 11031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11076.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11609.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11927,
11928.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11962.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 63-65, 83.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 273, 316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για την προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΙΖ’, σ. 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 395, 437, 438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
710, 757, 780.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 847-849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 945, 1107.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
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τόµ. ΙΗ’, σ. 1040, 1041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1171, 1223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2179.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 151.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 400.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6054, 6073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6467.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7000.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9369, 9468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11792,
11793.
ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 10.

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 30.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
ξένων µυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1988, 1989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
κοινότητα των Σκοπίων κ.λπ.. τόµ. Δ’, σ. 2333, 2334.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2557.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3297,
3298.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας «SIEMENS».τόµ. ΣΤ’, σ. 4706.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6371.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διάταξεις». τόµ. Θ’, σ. 6447.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6774.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6829.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6867.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7327.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξαρτοποίηση του Κοσσυφοπεδίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τις Η.Π.Α. για τους επιβάτες των υπερατλαντικών πτήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7886, 7887.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8747.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9126-9128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10979, 10990, τόµ. ΙΕ’, σ.
11060-11062, 11074.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10979.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11560, 11561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε εκδήλωση
αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις
Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11561, 11562.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση των διαβατηρίων του Κοσόβου κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2009,
2010.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ζακύνθου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 58.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 783, 784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Β’, σ. 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 997.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1571, 1572.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2377, 2388, 2389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2836, 2837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3163.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3888, 3889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των εργατικών κατοικιών στη Ζάκυνθο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του
αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5445, 5446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6485.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7174, 7175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7440, 7441.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους των λιπασµάτων. τόµ. Ι’, σ. 7783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8795, τόµ. ΙΒ’, σ. 87958797.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών στα πλαίσια αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 231, 232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 971, 972, 1007, 1008, 1116,
1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1372,
1373, 1404.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
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σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1841, 1871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4064, 4129, 4130.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5948.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6370.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διάταξεις». τόµ. Θ’, σ. 6446.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7014.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7600.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8832.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9486.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10102.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12125.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσ/νίκης (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α’, σ. 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα υβριστικά και αντεθνικά συνθήµατα, κατά τη
διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 635.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 648, 649, 686, 687, 704, 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1199, 1200.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1434.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1861.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2246, 2247, 2248, 2256, 2257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς, Υπουργεία κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2497, 2542, 2543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3165, 3166, 3185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3532, 3533, 3534.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3586, 3587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3751.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών-υπαλλήλων σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3832, 3834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4066, 4106.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107,
τόµ. ΙΖ’, σ. 392, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4318, 4319, 4364, 4365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη
δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4985, 5056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίθεση
σε βάρος της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου στη Θράκη
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5504.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε θέσεις του Προέδρου
του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) για ιστορικά
γεγονότα κατά την παρουσία βιβλίου του. τόµ. Η’, σ. 5592.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT REGENCY-Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6375.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7120, 7121.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της γλώσσας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7649.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της

Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7707, 7709, 7728.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8414, τόµ. ΙΒ’, σ. 8721, 8722, 8851, 8883, 8884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ, σ. 9371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη ελληνόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους Ποµάκους της
Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9349, 9350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΙΓ’, σ. 10209, 10210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10390.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10879, 10880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11032, τόµ. ΙΖ’, σ. 49, 50, 81, 82, 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη του Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11988, 11989.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση της δικαιοσύνης για την ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. «Άρης» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 106.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 116-118,
146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενέργεια
της Διοίκησης της Δ.Ε.Η. να απαλλάξει τη «SIEMENS» από
ποινικές ρήτρες ύψους 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 197.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 228, 229, 230, 235, 253, 254, 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 285, 286, 293, 295, 322, 323, 330, 341, 351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 390, 391, 392, 393, 415, 424, 458.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 82.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2695, 2696.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5563.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5905, 5907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6299, 6300,
τόµ. Θ’, σ. 6769, 6860, 6915, 6916.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6860,
6915, 6916, τόµ. Ι’, σ. 7589, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741, τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12975, 12483, τόµ. ΙΗ’, σ. 828, 1024, 1081, 1083,
1084, 1157, 1158, 1286, 1302, 1304, 1305, 1355, 1368,
1369, 1389.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6946-6948.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7483, 7484, 7587, 7588, 7589,
7590.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7588,
7589, τόµ. ΙΗ’, σ. 841, 842, 916, 917.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7590, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9092, 9093, τόµ. ΙΔ’, σ. 10979, 10987, 10988, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816, 12026, 12027, 12028, τόµ. ΙΖ’, σ. 686,
687, 688, τόµ. ΙΗ’, σ. 934, 935, 945, 986, 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8025, 8026, 8053-8055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),

Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8956, 8957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, 9093, 9101-9103,
9111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9170-9172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10949, 10950, 10951, 10952, τόµ. ΙΕ’, σ. 11531.
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10979, 10987, 10988, 10989,
10990, τόµ. ΙΕ’, σ. 11059.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11042-11044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11741,
11756, 11757, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12026,
12027, 12028.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12222, 12223,
12224, 12228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12475, 12483, 12485, 12486,
12487, 12498-12500, 12503.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12485, 12486, 12487.
Συγχαρητήρια αναφορά του στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
686, 687, 688, 689, 690, 694, 695, 705, 741, 745-747,
748, 761, 762, 767,783, 784, 785.
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Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 688, 689, 690, 694, 695.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 783, 784, 785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 820, 828, 829, 830, 840,
841, 842, 886, 887, 890, 891, 899, 900, 901, 915, 916,
917, 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 945, 957-959, 986, 987.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 977.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1024, 1035, 1036, 1065, 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1157, 1158, 1173, 1174, 1183, 1185, 1214, 1216,
1219, 1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1286, 1297, 1298, 1302, 1304, 1305, 1355, 1356, 1357,
1363, 1367, 1368, 1369, 1389, 1400, 1440, 1441, 1448,
1451, 1452, 1457, τόµ. ΙΗ’, σ. 1389, 1400, 1440, 1441,
1448, 1451, 1452, 1457.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1297, 1298.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 283.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 391, 392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 797, 798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ. 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2690, 2691.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάικροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3823-3825.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4416, 4423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6389, 6390.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6962, 6963.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8371, 8372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ.
11741, τόµ. ΙΘ’, σ. 2137, 2159, 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11741,
11755, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11795, 11804, 11815.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 1853, 1854,
1865.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1856, 1857, 1860, 1866, 1867,
1869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
2033, 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2078, 2079, 2110, 2111, 2137, 2148, 2156, 2157,
2158, 2159, 2177, 2190, 2193.
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
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ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6357.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1326.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους στα διατιθέµενα προϊόντα προς κατανάλωση στην αγορά κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 926, 927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2367, 2368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516,
3517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της ακρίβειας και την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας στην
αγορά κ.λπ. τόµ. Ε‘, σ. 3815, 3816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην επιλογή του Συνηγόρου
του Καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221, 4222.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά και τα µέτρα καταπολέµησής της. τόµ. ΣΤ’, σ. 4257,
4258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6023.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7713, 7719, 7720, 7730, 7731, 7732, 7735.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8297, 8298, 8299, 8230, 8314, 8315, 8316, 8317,
8318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοθεία στο
ηλιέλαιο, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9046, 9047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την είσπραξη
οφειλών από δανειολήπτες µέσω εισπρακτικών εταιρειών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9350, 9351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9400, 9401,
9402.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10153, 10166, 10174, 10175, 10176, 10177,
10178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11984, 11985, 11986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων ελέγχου των τιµών της βενζίνης και των πετρελαιοειδών. τόµ. ΙΖ’, σ. 107, 108.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 143, 144,
146.
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 798, 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3160.
Επιστολή για συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων
και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής
Εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5195.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6256, 6257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6432.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7891,
7892.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8440, 8441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
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«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11080.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11951, 11952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2173.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το όριο του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 665, 666, 696, 697, 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 734-736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 844-846, 989, 999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
κονδυλίων παροχής νοµικής βοήθειας σε θεραπευόµενους
του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1147, 1187.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1632, 1633, 1659,
1660, 1686, 1687, 1707, 1711, 1716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσωρινή αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας της ρυθµιστικής αποφάσεως που καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2181-2183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2468, 2500-2501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2626-2630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3127, 3183, 3184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη Δηµοτική Επιχείριση Τεχνικών Έργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3236.
Οµίλια του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3265, 3273.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3441, 3442, 3495, 3496, 3501, 3502,
3540.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4325, 4373, 4374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4355.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτά-
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σεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4699, 4700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5044.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για
την ανάπτυξη ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής
πρόσβασης. τόµ. Η’, σ. 5550.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση της
έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. τόµ. Η’,
σ. 5557.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5573, 5574.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5940, 5941.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6549.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7795-7797, 7816, 7828, 7838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8367, 8368.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8405, 8446, 8447, τόµ. ΙΒ’, σ. 8844, 8887-8889,
9006, 9020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9162-9164.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10066-10068.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10134, 10141-10143, 10144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10299-10301, 10325, 10332-10334, 10372, 10376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10954, τόµ. ΙΕ’, σ. 11542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11751,
11752, 11753.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας από οµάδες
αντιεξουσιαστών, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12275.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
688, 694, 716, 750, 751, 788.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 694.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 833-835, τόµ. ΙΗ’, σ. 901,
902, 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 963-965, 1134, 1136.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 979.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1057, 1058, 1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1294-1296, 1301, 1376, 1383, 1384, 1429, 1430, 1446.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1978.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 11.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 367-369.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γιγάντωση
του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 611, 612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1783, 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1898, 1899, 1902, 1906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2959-2961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακήρυξη
του διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων των Οργανισµών Λιµένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3610, 3611.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5513-5516, 5525, 5527, 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6102, 6104, 6144, 6146, 6147, 6148, 6150, 6156,
6173, 6194, 6200, 6211.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7085-7088.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέ-

ρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9122-9125.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12121.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 171-173,
175, 188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της τιµής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 505, 506.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
τόµ. ΙΘ’, σ. 1487.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 11.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178,
τόµ. Δ’, σ. 2516, 2522, 2523.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 992, 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του
Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία», β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2522, 2523.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2522, 2523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους Μυκηναϊκούς Τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5455-5457.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
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5957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6383, 6384.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7100, 7101.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7602.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11633.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11833.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση
του ελληνικού δηµοσίου µε τη «SIEMENS» για το έργο
«ΤΑXISNET»: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής
Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
698, 728, 729, 766, 771, 800.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 771, 800.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας του
Υπ. Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2867, 2868,
2869.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3791, 3792.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7150, 7151.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9014.
Γ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 789, 790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1149, 1150.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1420, 1422.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2286, τόµ. Δ’, σ. 2410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2700, 2701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3129, 3210.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3453, 3454, 3491, 3544, 3545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3729, 3730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3831, 3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4113, 4271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5163, 5164, 5463, τόµ. Η’, σ. 5670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5763,
5771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6137, 6138.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6253, 6254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6330, τόµ. Θ’,
σ. 6496, 6505, 6790, 6791.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6496,
τόµ. Ι’, σ. 7592, τόµ. ΙΒ’, σ. 9370, τόµ. ΙΓ’, σ. 10093,
10094, τόµ. ΙΘ’, σ. 2132, 2133.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7521, 7592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7799, 7829, τόµ. ΙΑ’, σ. 7981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού
στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8359, 8475, 8476, 8795,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9370.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10093, 10094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10301, 10335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10389.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10881, 10882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10936, 10937, τόµ. ΙΕ’, σ. 11530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11049.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11763.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11953, 11954.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12031.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12228.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12228,
12229, τόµ. ΙΘ’, σ. 2170.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 119.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 482.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1312, 1387, 1436, 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1906, 1926, 1927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2064, 2065, 2105, 2149, 2150, 2170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2232.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 73.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5560.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5950.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7206.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7334,
7613.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1847.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 81.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4069, 4070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6487.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9489.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10994.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11615.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 974.
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 132.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο µισθολόγιο των αξιωµατικών. τόµ. Α’, σ. 531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µαταίωση της διακλαδικής
στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
553, 554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, την κατεδάφιση
κτηρίων επί του πεζοδρόµου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 987, 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1018, 1019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1099.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1426.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1547,
τόµ. Ζ’, σ. 4989, 4990, τόµ. ΙΑ’, σ. 8365, τόµ. ΙΕ’, σ.
11037.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1566, 1567, τόµ. Ζ’, σ. 4989, 4990, τόµ. ΙΑ’, σ. 8365, τόµ.
ΙΕ’, σ. 11037, τόµ. ΙΘ’, σ. 2067, 2068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1650, 1691, 1711,
1721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα που
λαµβάνει το Κράτος για τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1782.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1805.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε κυκλοφορία ασθενούς
µε δυσίατη ασθένεια. τόµ. Γ’, σ. 2064.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2328.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2351, 2352, 2353.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2693, 2694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3131, 3192, 3193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3259.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3327, 3328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3523, 3524.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3584-3586, 3598,
3600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θερµική επεξεργασία των αποβλήτων. τόµ. Ε’, σ. 3613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών».». τόµ. Ε’,
σ. 3766, 3767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». τόµ. ΣΤ’, σ.
4003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4057, 4058, 4059, 4128, 4129.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4179, 4180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4323, 4324, 4328, 4369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4988, 4989, 4990, 5052.

178
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το συνέδριο
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για θέµατα που αφορούν στους
«Τσάµηδες» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6208.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6529.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7075, 7076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7459, τόµ. Θ’. σ. 6937.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7459.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7479, 7480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8003, 8005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8361, 8362, 8365.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8409, τόµ. ΙΒ’, σ. 8716, 8849, 8901, 8902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
των µνηµείων της Άρτας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8782, 8783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10173, 10174.
Οµιλία του στο σχεδίο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10394, 10395.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10867-10869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10939, τόµ. ΙΕ’, σ. 11529, 11530.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11084.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11785.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12005, 12006.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12233.
Αναφορά του για την πυρκαγιά στον Υµηττό και τα Γλυκά
Νερά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12233.
Αναφορά του για την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη
δολοφονία από τις κατοχικές δυνάµεις στη νεκρή ζώνη στη
Μεγαλόνησο των Ισαάκ και Σολωµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12487-12489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
708, 709, 764, 765, 776, 777.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 776, 777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 815-817, 890, 891, 892.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1031, 1032, 1033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1165, 1166, 1167, 1210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1305, 1371, 1409, 1431, 1434, 1441, 1457.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κατα-
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πολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1813, 1923, 1924, 1943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2066, 2067, 2068, 2186, 2187.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6395, 6396.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7101, 7102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό
των δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10208, 10209.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 48.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2793.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6511.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7133.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1222.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
11.

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1027, 1028.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1973.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2219, 2221, 2255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3475.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11783.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12058.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1027-1029.
ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 42.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2865, 2866.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3326.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6374.
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Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διάταξεις». τόµ. Θ’, σ. 6449.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6965, 6966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7456, 7457, τόµ. Θ’, σ. 6931.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8958, 8959.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1859, 1860.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2231, 2232.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12003, 12004.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2291, 2292, τόµ. Δ’, σ. 2411, 2436, 2437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6416, 6417.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12527.

ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 739, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1009-1011,
1074-1076.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1936, 1937, 1940, 1942, 1944, 1946, 1947, 1949, 1950,
1974, 1976.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1936,
1937, 1940, 1942, 1944, 1949, 1950, τόµ. ΙΘ’, σ. 2137,
2138.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 1942, 1944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2635-2638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3445, 3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων». τόµ. ΙΑ’, σ.
8326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8352, 8458, 8801, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8918.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». τόµ. ΙΒ’, σ. 8918.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10383-10386, 10402, 10406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δ.Ε.Η.
Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10855, 10856.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10865,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα
την κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». τόµ. ΙΕ’, σ. 11657.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1307, 1403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2137, 2151, 2152, 2154, 2178, 2179.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κέρκυρας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 450.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2889.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Με-

ταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών». τόµ. Θ’, σ.
6932, τόµ. Ι’, σ. 7457, 7458, 7663, 7688.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7109.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7457, 7458.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Κ.Κ.Ε.). τόµ. ΙΒ’, σ. 9425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11537.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 47, 80.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 387-389, 422, 457, 465.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 548.
Οµιλία του στη συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του
ατυχήµατος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος.
τόµ. ΙΖ’, σ. 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1920.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 196, 197,
198.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2824, 2826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3743-3745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5770.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6967, 6968.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8711.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11583-11585, 11586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 439, 440.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 439,
440.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 808, 880-882.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 91.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού
Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Α’, σ. 632.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 2288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2940.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4226, 4247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5111, 5112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6532, 6791.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6964.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8753, 8754, 8755, 8756.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και

άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1833, 1907, 1928.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1846, 1847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προµήθεια σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών
µηχανηµάτων σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2084, 2085, 2107, 2108.
Δ
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
11.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 60.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2838.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11842.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Σ. Δαϊλάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ’, σ. 2005.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 147.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 395, 396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 650, 701.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. τόµ. Α’, σ. 719, 720.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνο-

183
χής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3143.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4155,
4157.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για την εµπλοκή του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στην υπόθεση του πρώην Γ. Γ.Πολιτισµού
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4156.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6305, τόµ. Θ’,
σ. 6799, 6854.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7060.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη
Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695, 8696.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11768,
11769.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12002.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12126.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 276, 324.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κέρκυρας (Ν.Δ.).τόµ. Α’, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1015-1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνο-

χής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3121, 3122, 3169,
3178, 3179.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4178, 4181, 4191.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5952.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6953.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7615.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8428, τόµ. ΙΒ’, σ. 8714, 8880.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9417.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10107.
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το
σεισµό.τόµ. ΙΔ’, σ. 10952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10952, 10953, όµ. ΙΕ’, σ. 11543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11046-11048.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11636.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.».τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11835.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12141.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 57, 58,
59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 57, 58, 59, 65, 92.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 176, 177.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 301.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2638-2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6307.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12030.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 153.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1833-1835, 1877, 1883,
1902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2933.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5508, 5511, 5528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου
και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6160, 6202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις µεταµοσχεύσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1314, 1315.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1980, 2029.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 225, 361.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 337.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 361.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Α.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2826, 2827.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS».τόµ. ΣΤ’, σ. 4664, 4700, 4701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5685, 5687, 5688.
Οµιλία της για ταχεία ανάρρωση και συµπαράσταση στην
κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Με-
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ταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6500, 6501,
6525, 6527, 6529, 6814, 6815.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6975, 6976.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7581, 7581-7583.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11098.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11556, 11557.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11809,
11810.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12482.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12482, 12483, 12514, 12515.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 219, 220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 275.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 825, 913, 914.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πυρηνικό
πρόγραµµα των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2512, 2513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρηµατοδότηση των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2585, 2586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2936, 2937,
2938, 2939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλει-

τουργία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3344, 3345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349, 3350.
Οµιλία του για συµπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στην κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επεκτατική και εθνικιστική πολιτική των Σκοπίων κατά της Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5745, 5746.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7044, 7045.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι‘, σ. 7324.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9488.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11103.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11600.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12128.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 732, 734, 780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1011-1014,
1076, 1077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1164-1166.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
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β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1637, 1640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Παραίτηση-Διαµαρτυρία του Προέδρου των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1748.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2245.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2622-2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση της λαϊκής ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3482-3484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του σκανδάλου «SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4350.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4663, 4664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φοροδιαφυγή που πραγµατοποιείται µέσω των φορολογικών «παραδείσων» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5831.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6285.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6285,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12248, τόµ. ΙΖ’, σ. 475, 477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6382, 6383,
6440, 6441, 6781, 6784, 6819, 6844, 6862.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7045, 7046.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7535, 7536.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7727, 7728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7979.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µέλλον του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9400, 9401.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10064, 10065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11755,
11767, 11768.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1208412086.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)».τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12212, 12214, 12248.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 131, 132,
133.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την
καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 475477, 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1299, 1300, 1308-1310, 1370, 1371, 1442, 1456.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
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διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1299, 1300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2223, 2238, 2239.
ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 139.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 208.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2469-2471.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια
δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2584.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3158.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3770.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4317, 4371, 4372.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5167-5169, τόµ. Η’, σ. 5673.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5986.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6252.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Με-

ταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6475.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7318, 7667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9161.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαική Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11541.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11961.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1159-1161, 1205, 1239.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 322.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 1999, 2000, 2012.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9386, 9469,
9478.
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ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη λειτουργία του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. Α’, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 822, 965, 966, 1000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1838, 1839, 1877, 1866,
1887, 1904.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2964.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3703, 3747, 3798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4310, 4336, 4362, 4378, 4379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας από µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5055.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Yπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDΡ/BRC)». τόµ. Η’, σ. 5594.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6111, 6113, 6167, 6183, 6184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6477, 6478,
6769, 6821.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8433, τόµ. ΙΒ’, σ. 8854, 8855, 8884, 9013, 9014,
9015.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9119, 9120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9152, 9184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε την ηπειρωτική Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10120, 10121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10998, 10999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11026-11028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11539.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
11587-11589.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12054.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12244.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 178, 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης ε-
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σόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
762, 795.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 896.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1061, 1067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1168, 1212, 1227, 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1972, 1994, 2026, 2027, 2038, 2039.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 164.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 62563.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας «SIEMENS».τόµ. ΣΤ’, σ. 4708.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6870.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7348.

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
των εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α‘, σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φθηνού πετρελαίου στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3465.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Η’, σ. 6100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6433.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7026.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7804, τόµ. ΙΑ’, σ. 7983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7940, 7952.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση του κόστους παραγωγής και την πάταξη
της κερδοσκοπίας στον τοµέα της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-
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ρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10997.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 946, 1008, τόµ. ΙΗ’, σ. 1110.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1316.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3780, 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6479.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6981, 6982.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8205-8206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11826,
11827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 453.
Ζ
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 321.

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2866, 2867.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5953.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6489, 6490.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8672, 8673, 8674.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11108.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12151.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 169, 170,
183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 288, 289, 321.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/
ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 479.
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ.. τόµ. Α’, σ.
581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
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του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Ν. Χαλκιδικής λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ. Ε’, σ. 3346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4309, 4339.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5452-5454, 5477, 5478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6138, 6204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου Όρους µέχρι
500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6229.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα σιτηρά και
την κερδοσκοπία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8702.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από την εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη,
εκτάσεων γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9362, 9465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12480, 12531.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Ε-

θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 206, 233, 242, 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1170, 1219, 1240.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 159.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1768, 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2931, 2932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Yπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDΡ/BRC)». τόµ. Η’, σ. 5595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
αθλητών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Μεταρρύθµισης του Κράτους, µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Δηµόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθµισης του Κράτους
της Γαλλικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για την προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΙΖ’, σ. 306, 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση
του ελληνικού δηµοσίου µε τη «SIEMENS» για το έργο
«ΤΑXISNET»: Κέντρο Διαχείρισης Δεδοµένων Γενικής
Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
307, 308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1768, 1769.
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1870, 1891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
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σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6106-6109, 6166, 6180, 6181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6535-6537.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7198.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7326.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7605.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9129, 9130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902, 10903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11825.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 844.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1333.

Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σάµου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 77.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 894.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής
Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434, 4435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5539, 5540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’,
σ. 5827, 5828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση στις τοπικές κοινωνίες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων των ολυµπιακών πόλεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8201, 8202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον εφηβικό αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9396, 9397, 9398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του νέου κολυµβητηρίου Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10123, 10124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε παράνοµες
χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10124, 10125, 10126.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου
γηπέδου για την οµάδα της Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10897, 10898.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 522, 524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1786, 1807, 1809, 1810,
1811, 1821, 1823, 1827, 1828, 1831, 1832, 1892, 1896,
1898, 1904, 1905, 1906, 1911, 1913, 1914, 1922, 1930,
1931, 1945, 1946.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 1812,
1813.
Κ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 467.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8849.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11994, 12007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1191.
ΚΑΖΙΝΙ ΠΙΕΡ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ (Πρόεδρος
της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης)
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1471.
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 373.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3539.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7335.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7610.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 196, 433,
434.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση του ζητήµατος της κατακράτησης των περιουσιών των οµογενών µας της Γεωργίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 492, 493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 681, 683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 681,
682, 683, τόµ. Δ’, σ. 2432, 2436, 2438, τόµ. Ε’, σ. 3199,
3200, 3247, 3248, τόµ. ΣΤ’, σ. 4056, 4057, 4148, 4150,
4157, τόµ. Θ’, σ. 6442, 6453, 6454, 6832, 6856, 6857,
6858, 6860, 6861, 6920, τόµ. ΙΒ’, σ. 9378, 9379, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10370, 10887, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11965, 12247, 12248,
12249, τόµ. ΙΗ’, σ. 1369, 1392, τόµ. ΙΘ’, σ. 2159, 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 976, 977, 978, 979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β)
των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092, 1093.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1439.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1495, 1499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1702, 1703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, διά του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές και την παραίτηση του Προέδρου και µελών της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1742, 1743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1756.
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
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του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1961, 1962, 1964.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2292, 2293, τόµ. Δ’, σ. 2427, 2428, 2430,
2432, 2433, 2436, 2437, 2438, 2701, 2702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2540, 2541, 2546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του Κοινοτικού Επιτρόπου για το θέµα της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Δ’, σ. 2580, 2581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2975, 2976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3198, 3199, 3200.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3099, 3101, 3102, 3103, 3105, 3109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247, 3248, 3257.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3312, 3313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3526.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3621, 3634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3712, 3713, 3752, 3773, 3774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3897, 3901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4056, 4057, 4114, 4116, 4117.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για
τα Ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4155.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη Θεσµοθετηµένη
Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4176.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπαπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4680, 4683, 4684,
4700.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4683,
4684, τόµ. Η’, σ. 5557, 5934, τόµ. ΙΘ’, σ. 1779, 1780,
1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5042, 5043, 5044, 5049, 5050.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5458, 5459, 5460.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση της
έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. τόµ. Η’,
σ. 5554, 5555, 5556, 5557, 5558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5789,
5790.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5931, 5934.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6144, 6148, 6153, 6160, 6162, 6197, 6198, 6199,
6200, 6201.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6249, 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6442, 6453,
6454, 6455, 6832, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861,
6863, 6920.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7176-7178.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε την
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πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7590, 7591, 7593.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7593, τόµ. ΙΓ’,
σ.10156, τόµ. ΙΖ’, σ. 688, τόµ. ΙΘ’, σ. 1853, 1854, 2195,
2196, τόµ. ΙΗ’, σ. 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7914, 7919.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7950, 7951.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8309, 8310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8741,
8742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8960, 8965.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9104, 9107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9172, 9174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9378, 9379,
9465.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10087, 10088, 10089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10156.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10221, 10222, 10227, 10228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10353, 10370.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10887, 10892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11817,
11819, 11820, 11821, 11824.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11965, 11972.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12208-12210, 12217,
12219, 12221, 12222, 12238, 12247, 12248, 12249,
12250, 12251, 12252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 433, 434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
688, 760, 762, 766, 767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 912, 917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1015, 1016.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1072, 1073, 1074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1232, 1237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1367,
1369, 1392, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1452, 1454,
1455.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1778, 1779.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1854, 1855, 1858, 1859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1941, 1942, 1945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
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σ. 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2195, 2196.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2236-2238.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 119.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 504,
505, 506.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 537,
538, 539.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548, 549.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αστέρας Βουλιαγµένης». τόµ. Β’, σ. 931, 932, 933.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα και τον τραυµατισµό δύο εργατών σε χυτήριο στο
Ρέντη, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1114, 1115.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένου από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του
δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1416,
1417.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1495, 1500, 1501.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ.
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033, 2034.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών
Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων-Γηροκοµείων όλης της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272, 2273.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη εργαζοµένου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2332, 2333.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2354.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων στους
Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ‘, σ. 2507, 2508.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτίναξη
της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ. 3227,
3228.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του
οµίλου Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος. τόµ. Ε’, σ. 3232,
3233.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296, 3297.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους αγρότες και τις αγρότισσες. τόµ. Ε’, σ. 3510, 3511.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
οικογενειακών ιατρών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης από τη
µείωση των δροµολογίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3815.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3883,
3884, 3885.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των εργατικών κατοικιών στη Ζάκυνθο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219, 4220.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό. τόµ.
Ζ’, σ. 5027, 5028.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5873, 5874, 5879.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6278,
6279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6404, 6405,
6516, 6517, 6518, 6519.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6519.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της Επαγγελµατικής Σχολής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (το ΑµΕΑ) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) στο δήµο Γαλατσίου Αττικής. τόµ. ΙΑ’, σ. 7967,
7968, 7969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7991.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8698, 8699.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8990.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9355, 9356.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις ευπαθών οµάδων, µέσω Ο.Α.Ε.Δ. σύµφωνα µε το ν.
2643/98. τόµ. ΙΒ’, σ. 9356, 9357.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9378,
9462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9378, 9379-9382.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επικείµενο
κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9398, 9399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ
της Ο.Τ.Ο.Ε. και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τη θέ-
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ση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9437.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επικείµενο
κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9438, 9439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9462, 9474,
9476, 9479.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ.. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902, 10903.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’, σ. 10904, 10905.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται να
καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10906.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη
βιοµηχανία «CRETA FARM» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10918,
10919.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11511.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έξαρση
των εργατικών ατυχηµάτων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11512, 11513.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «Βοσινάκης» στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11514, 11515.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11567-11571, 11575,
11576, 11577, 11578.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα
της κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». τόµ. ΙΕ’, σ. 11657.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού
λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού, την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11934, 11935.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11936, 11937.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11960, 11961.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ» στο
Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11983, 11984.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απασχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
508, 509.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 526.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1059.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 329.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2806.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7103.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7202.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7337.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7614.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9492.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10106.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
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πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11105.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12140.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 481.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένου από τη Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του
δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1416.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη εργαζοµένου-συνδικαλιστή στο εργοστάσιο της «ΣΕΒΑΘ»
στην Ξάνθη. τόµ. Δ’, σ. 2332.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων και συνδικαλιστών στα πολυκαταστήµατα του
οµίλου Carrefour-DIA-Μαρινόπουλος. τόµ. Ε’, σ. 3233.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3353.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4446, 4458.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5571, 5572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6057-6059, 6073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6396, 6397.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επικείµενο
κλείσιµο εργοστασίων του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» στη Νάουσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επικείµενο
κλείσιµο του εργοστασίου της µονάδας «SIEMENS» στη
Θεσσαλονίκη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9438, 9439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέµατα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας και της Διοικητικής Συµφωνίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Μεταρρύθµισης του Κράτους µεταξύ
του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού
Δηµόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθµισης του Κράτους της
Γαλλικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΙΒ’, σ. 9440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10295-10297, 10330, 10331, 10373.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας

στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11565, 11566.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 547.
Οµιλία της σε αναφορά για τη µεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο. τόµ. ΙΖ’, σ. 547.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη Σκύρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 627,
628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου εργοστασίου της Δ.Ε.Η. στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµο ύλη λιθάνθρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1472, 1473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασµάτων Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε τη γερµανική πολυεθνική «RWE» κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε γερµανική εταιρεία. τόµ. Γ’, σ. 2027,
2028.
Οµίλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης για αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2366, 2367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο δήµο Βοιών Λακωνίας.
τόµ. Ε’, σ. 3225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο της
Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικής µονάδας µε
καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226,
3227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επένδυση
εξόρυξης χρυσού στους Ν. Έβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3520, 3521, 3522.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3622, 3624, 3635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4202, 4203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη
χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4203,
4204.

199
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4353, 4354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον Έβρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4435, 4436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5170-5172, 5173, 5181, 5184, 5205, 5210,
5213, 5215, 5430, 5431, 5447, 5455, 5460, 5461, 5465,
5467, 5469, 5470, 5477, 5478, τόµ. Η’, σ. 5671, 5677,
5685, 5686, 5688, 5695.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5949.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7885, 7886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8360, 8361, 8363, 8367,
8370, 8372, 8377, 8378, 8379, 8381, 8382, 8383, 8668,
8669, 8673, 8678, 8682, 8793, 8803, τόµ. ΙΒ’, σ. 8793,
8803.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10157.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 10157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κοινητοποιήσεις των κατοίκων στον Ατµοηλεκτρικό σταθµό της
Δ.Ε.Η. Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10855,
10856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας
στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10899, 10900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο
Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12268, 12269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενέργεια
της Διοίκησης της Δ.Ε.Η. να απαλλάξει τη «SIEMENS» από
ποινικές ρήτρες ύψους 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 197, 198.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 55.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1031-1033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξια-

κών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1140, 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1633.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2769, 2770.
Επιστολή για συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων
και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής
Εταιρείας «SIEMENS».τόµ. ΣΤ’, σ. 4708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5470.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6390.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6974.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7626.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8436, τόµ. ΙΒ’, σ. 8835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10292-10294, 10327.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της
Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». όµ. ΙΕ’, σ.
11616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11828.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Α-
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ειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 905, 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1286, 1287, 1373, 1379, 1424, 1443, 1444.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΗ’, σ. 1403.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1443,
1444.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κήρυξη
ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση του χώρου πρώην ιδιοκτησίας ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 525, 526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 526, 527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 539,
540.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
541, 542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου.
τόµ. Α’, σ. 579, 580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου. τόµ. Α’, σ. 591, 592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 593, 594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1513, 1514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του Ασωπού ποταµού, τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1671, 1672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του ν. 2742/99 για την αποκατάσταση των κατεστραµµένων περιοχών από τις πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1923, 1924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2028, 2029.

Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις ».τόµ. Δ’, σ. 2559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
του αστικού περιβάλλοντος σε όφελος των πεζών κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3286, 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343, 3344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θερµική επεξεργασία των αποβλήτων. τόµ. Ε’, σ. 3613, 3614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τµηµατική εκποίηση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614, 3615.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3624, 3626, 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία λατοµείου γρανίτη στην περιοχή Λαϊλιά του Ν. Σερρών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880, 3881.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αέρια ρύπανση στη
συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ.
3922, 3925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα στα Μεσόγεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της
«Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026, 5027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στην περιοχή του
Γουδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγκέντρωση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων στο Πέραµα, τον κίνδυνο ατυχήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5106, 5107.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της περιοχής Natura περιµετρικά του Αγίου Όρους µέχρι
500 µέτρα από τις ακτές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6229, 6230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6230, 6231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6545, 6546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού
Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6546, 6547.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7761-7763, 7767, 7771, 7772, 7774.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας χηµικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8785, 8786.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις
προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9435, 9436.
Οµιλία του σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
και των αποζηµιώσεων στους εργαζοµένους στη «ΔΕΠΟΣ
Α.Ε.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12016, 12017.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12056,
12082.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1055.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1827, 1828, 1866-1868,
1875, 1876, 1879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση πλωτών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2031, 2032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3877, 3878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5024, 5025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ναυάγιο
του «SEA DIAMOND». τόµ. Η’, σ. 5865, 5867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6166, 6168, 6169, 6211, 6212.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7645, 7646.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9136, 9137.

Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9485.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε την ηπειρωτική Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10120, 10121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του προβλήτα Φανερωµένης Σαλαµίνας, κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10859, 10860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10895,
10896, 10897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αντλιοστασίου στην είσοδο του λιµανιού της Σάµης
Κεφαλλονιάς, τις επιπτώσεις στην περιοχή κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12017.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 159, 177,
180, 183, 186, 187, 188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1989, 1991, 1992, 1995, 2031, 2032, 2033, 2034, 2039,
2040, 2041, 2042.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 472.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
615.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα
Πόνου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 714, 715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου,της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας,
σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και
τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS) για την παρακολούθηση, την αναγνώριση
και την παρατήρηση». τόµ. Β’, σ. 948, 951, 952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την Οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα άµυνας (Europa)». τόµ. Β’, σ. 948,
951, 952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research
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Grouping Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας,της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου, της
Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». τόµ. Β’, σ. 948,
951, 952.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «Άγιος
Σάββας» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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)». τόµ. Γ’, σ. 2066, 2067.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2545,
2686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 τέταρτου µέρους της Συνθήκης Ε.Κ.». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη
του κεκτηµένου του Σένγκεν». τόµ. Δ’, σ. 2686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2747.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Άγιοι Ανάργυροι».
τόµ. Ε’, σ. 3342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα

Προνόµια και Ασυλίες του Κέντρου αυτού». τόµ. Ε’, σ.
3404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3723.
Οµιλία της στη µνήµη του πρώην Βουλευτή Π. Κοσιώνη.
τόµ. Ζ’, σ. 4977.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4977-4979, 4989, 4990, 5037, 5038.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 4989,
4990.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στην έλλειψη συστηµάτων αυτοπροστασίας από τα ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη και ελικόπτερα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5546.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5925, 5926.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7166.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7935, 7936.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7947.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9418.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη
βιοµηχανία «CRETA FARM» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11094.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2188.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 107.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 224.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
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1955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2796.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3320.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5178.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6372.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7501.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7984.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11003.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11623.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12044.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 823.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1068.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1336.
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’,
σ. 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178,
τόµ. Δ’, σ. 2523, τόµ. Ε’, σ. 3247, τόµ. ΣΤ’, σ. 4151, τόµ.
Η’, σ. 6285, τόµ. ΙΖ’, σ. 341, τόµ. ΙΗ’, σ. 1355, 1369.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε διώξεις συνδικαλιστών δικαστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 923.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1511, 1512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2523, 2534, 2535.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2523, τόµ.
ΙΔ’, σ. 10980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2691.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247, 3252, 3272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τρο-
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ποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3701-3703, 3746, 3787, 3797, 3798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε καταγγελίες για µίζες που
διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη «SIEMENS» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4152, 4153.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4450-4452, 4460.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων για το Ασφαλιστικό. τόµ.
Ζ’, σ. 5028.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6234, 6236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6285, τόµ. Θ’,
σ. 6410.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7090.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη σε
βάρος του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8021-8023, 8039.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8388-8390, τόµ. ΙΒ’, σ. 8704-8707, 8821-8823,
8871, 8872, 8873, 8999-9001.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9069.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10085, 10086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10932-10934, 10955, τόµ. ΙΕ’, σ. 11524.

Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10980, τόµ. ΙΕ’, σ. 11083.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11605.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12000-12002, 12008.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481, 12487, 12503, 12504,
12505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 283, 284, 287, 328, 341, 350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 441, 442.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 511.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1355,
1359-1361, 1369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1743, 1746.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. δ’, σ. 2483, 2484, 2493, 2496.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν.Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
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Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων».τόµ. Η’, σ. 5769.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7095.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8894.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’, σ.
13.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 390, 391.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 730-732, 779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1143-1145, 1163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δίκες αγροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1471, 1472.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1951.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2037, 2049.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2178, 2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2617-2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3437-3439, 3463, 3494, 3499, 3500,
3541, 3545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3519, 3520.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων που έγινε στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5829, 583Ο.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5846, 5847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6397, 6398.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6972-6974.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες
γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9055.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο «Βοσινάκης» στην
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Πάτρα κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11514, 11515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». τόµ. ΙΕ’, σ.
11704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο
τροποποιεί τη Σύµβαση, σχετικά µε τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία
αρχείου φακέλων Τελωνειακών Έρευνών». τόµ. ΙΕ’, σ.
11704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 1174611748, 11749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών, στις σεισµόπληκτες περιοχές των Ν. Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11933.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1202212024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία Ιτεών Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 473475, 520, 521, 524.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 545, 557,
561.
Οµιλία του στη συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του
ατυχήµατος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος.
τόµ. ΙΖ’, σ. 545.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1033-1035, 1067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας». τόµ. ΙΗ’, σ. 1085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1290-1292, 1300, 1374, 1375, 1381, 1426, 1445, 1453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-

πικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2065, 2067, 2068.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 2067,
2068.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 158.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 178, 458-460.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178181.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 233.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές
Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 856-858, 875, 884, 895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κοινωνικά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 903, 904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 905, 906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στάση της
Χώρας µας στην τουρκική εισβολή στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 906, 907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις α) των παράνοµων τηλεφωνικών υποκλοπών και β) των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. Β’, σ. 1092, 1093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις-καταλήψεις και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος της Χώρας. τόµ. Β’, σ. 1094, 1095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α) κατά δύο (2) µονάδες. τόµ. Β’, σ. 1096,
1097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465,
1466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες και την προώθηση ολοκληρωµένου σχεδίου
αντιπληµµυρικών υποδοµών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1730, 1731,
1740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόµου. τόµ.
Γ’, σ. 1740, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 3002-3005,
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3014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα γεγονότα
του Υπουργείου Πολιτισµού και την κρίση σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε‘, σ. 3559, 3563, 3569, 3573, 3574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 3575, 3576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4392, 4394, 4395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, τις απολύσεις προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4396, 4397.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5072-5075, 5093, 5101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια
στην αγορά, την προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών
στρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5489, 5494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Ελλάδας ως προς την «ανεξαρτησία» του Κοσόβου. τόµ. Ζ’,
σ. 5498, 5499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η δηµόσια Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. τόµ. Η’, σ. 5805,
5807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
και τα αεροδρόµια της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5808,
5810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θητεία του
Πρωθυπουργού ως Υπουργού Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5822, 5824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ονοµασία
των Σκοπίων και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ.
5824, 5826.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5970.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Τα δικαιώµατα
της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ.
6881-6884, 6903.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7190-7194.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7608.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7848-7851, 7866-7867.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διάταξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.

8082-8085, 8105, 8109, 8175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8188,
8190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ. ΙΑ’, σ. 8191, 8192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8193, 8195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σχέση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8196, 8197.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8394-8397.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ.,
β) σχετικά µε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, τον
υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8735, 8738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9028, 9030, 9031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
των δηµόσιων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9032, 9034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10191-10197, 10198, 10199.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10199-10201, 10203-10205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11099.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας.τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12549-12553,
12581-12583, 12590.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1461-1463.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 34.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου εργοστασίου της Δ.Ε.Η. στη Ρόδο κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4313.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νό-

208
µου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4452.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5935.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7029.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
αθλητών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004 κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8037, 8038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8379, 8381, 8668.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10929, τόµ. ΙΕ’, σ. 11521, 11522.
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10929.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11599.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12099.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)».τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12205, 12208.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 406, 452.
Οµιλία του στη συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του
ατυχήµατος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος.
τόµ. ΙΖ’, σ. 555.

Οµιλία του σε αναφορά για τη µεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο. τόµ. ΙΖ’, σ. 555.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 555, 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1905, 1906.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευρυτανίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2916.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4225.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7201.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7331.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7607.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11642.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.».τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11839.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσ/νίκης (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 749.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1641.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3432, 3435, 3492, 3493, 3497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών». τόµ. Ε’,
σ. 3793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6483, 6484.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7140.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7612.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10344-10346.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10872-10874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 274, 275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 446, 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροπο-

ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 469471, 494, 516-518, 534.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6400, 6807.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7211.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7342.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9359, 9463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 968, 1122, 1141, 1142.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 192-196,
423, 425, 438.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
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διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 743, 747, 748, 749, 793.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές
Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 868-871, 881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη στάση της Χώρας µας στην τουρκική εισβολή
στο Ιράκ κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1061.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στο θέµα των Σκοπίων. τόµ. Β’, σ. 1465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση των συντάξεων του δηµοσίου από το
έτος 2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1648, 1649,
1700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
ξένων µυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2284, 2285, τόµ. Δ’, σ. 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2467, 2528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων πέριξ της Βρετανικής Πρεσβείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2582, 2583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2971-2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3138, 3139.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3310-3312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3452, 3453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
χειρισµού υποθέσεων µε πολιτικές προεκτάσεις από λει-

τουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία.
τόµ. Ε’, σ. 3575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3716-3718.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3880.,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4148, 4150, 4153, τόµ. Θ’, σ. 6920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4109, 4274, 4275,
4276, 4277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4314, 4366.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχέδιου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4314.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4678, 4679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4997.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5085-5087, 5100, 5101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Ελλάδας ως προς την «ανεξαρτησία» του Κοσόβου. τόµ. Ζ’,
σ. 5498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων και την ένταξή τους
στο ΝΑΤΟ. τόµ. Η’, σ. 5825.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5912, 5913.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5978, 5979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6142, 6143, 6144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6355, 6356,
6920.
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Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Τα δικαιώµατα
της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ.
6896, 6897, 6898, 6912, 6913, 6914, 6920.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6952.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7113-7116.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7559, 7591.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7851-7855, 7867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8025, 8026.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8096-8099, 8173, 8174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη σχέση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Πολιτικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8197.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8400-8402, τόµ. ΙΒ’, σ. 8829.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό: α) σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό,
τους πλειστηριασµούς κ.λπ., β) σχετικά µε τη λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος, τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα
της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9039, 9040.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9120-9122.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10070, 10071, 10072, 10073, 10074.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10074,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12271, 12272, τόµ. ΙΖ’, σ. 430, τόµ. ΙΘ’, σ.
1987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10206, 10207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10304, 10305, 10337.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10988.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10988.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11067-11069.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11806,
11807, 11808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµόπληκτους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11980.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12096.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12226, 12227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12270, 12271,
12272.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας.τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12563, 12573,
12574, 12576, 12578, 12588, 12589, 12590.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 124, 125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 428, 430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
781, 782.
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Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 781, 782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 838, 839, 842.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 13651367.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1744, 1745.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1986, 2036, 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2161, 2162.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2850, 2851.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7131, 7132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1192.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 272.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1856, 1859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6463.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7046, 7047.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10869.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12077.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1967, 1993, 2023.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίη-
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ση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου Πολιτισµού µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3150, 3151, 3152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο της
Δ.Ε.Η. για τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικής µονάδας µε
καύσιµο λιθάνθρακα στη Μαγνησία. τόµ. Ε’, σ. 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3793.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αέρια ρύπανση στη
συνοικία του Παλαιού Λιµεναρχείου Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ.
3925.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη
χρήση λιθάνθρακα στη Μαγνησία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5466, τόµ. Η’, σ. 5674.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5872, 5878, 5879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6308, 6309,
τόµ. Θ’, σ. 6512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών». τόµ. Θ’, σ.
6940.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7027-7029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8671, 8672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9097.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12477, 12478, 12479, 12481,
12530, 12531, 12534.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 818, 819, 820, 821, 911.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1172, 1221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2083.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1712.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1755, 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2718, 2719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4064, 4072, 4117, 4118, 4119, 4120, 4130, 4279,
4280, 4284, 4301.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4117.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7126, 7127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 407, 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1407.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2896, 2897,
2898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5152-5154, 5449, 5450, τόµ. Η’, σ. 5658.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7099.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 997, 998.
ΚΑΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 57.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προκλήσεις εκ µέρους των Σκοπίων. τόµ. Α’, σ. 592,
593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
βιβλίων στην ελληνική γλώσσα για τους οµογενείς της Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 613, 614.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην
Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3579, 3580.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10863, 10874, 10875.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 13.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178,
τόµ. Β’, σ. 835, τόµ. Δ’, σ. 2523, 2530, 2531, τόµ. Ε’, σ.
3247, τόµ. Η’, σ. 5937, τόµ. Ι’, σ. 7471.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 692, 693, 694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 835, 838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατά δύο (2) µονάδες. τόµ. Β’, σ. 1096, 1097.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1547, 1548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2327.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2329,
2330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2481, 2482, 2483, 2496,
2523, 2527, 2530, 2531, 2535.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2523, 2530,
2531, τόµ. Ζ’, σ. 5523, 5524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2828.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3094-3096, 3106, 3107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3595-3596, 3601.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3692, 3695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3692, 3695, 3716, 3718, 3760, 3761, 3763, 3775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4313, 4333.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βα-

215
κουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4313.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4684, 4685, 4686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4734, 4979, 4993-4995, 5055.
Οµιλία του στη µνήµη του πρώην Βουλευτή Π. Κοσιώνη.
τόµ. Ζ’, σ. 4979.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5517-5519, 5520, 5523, 5527.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5519,
5524, 5527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για
την ανάπτυξη ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής
πρόσβασης. τόµ. Η’, σ. 5551, 5553, 5554.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση της
έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. τόµ. Η’,
σ. 5557.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) (Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5567-5569, 5570, 5577, 5578, 5579, 5580.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5923, 5924,
5937.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6246.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6954.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7450.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7492, 7494, 7541, 7543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9178, 9179, 9183,
9184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10214, 10215, 10223, 10224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1768.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2182, 2184.
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 284.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1485.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1792, 1808.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2941-2943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6353.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της διάταξης, για κατ’ εξαίρεση µετάθεση πυροπλήκτων
στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες τις Ε.Σ.Σ.Ο. που θα
καταταγούν το 2008. τόµ. ΙΔ’, σ. 10858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 897.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολο-
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γικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1347.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 227.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1059, 1060.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1160, 1161, 1190, 1400, 1402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2612-2617.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3160, 3162, 3189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάικροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3850.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6309-6311.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7030.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7568, 7569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11808,
11809.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11982.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των κα-

ταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1320, 1354, 1355.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1354,
1355.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένο όµιλο κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ.
1957.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1868, 1896.
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 Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2958, 2959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5197, 5464, 5465, τόµ. Η’, σ. 5676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας , Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των
Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6406, 6407,
6758, 6759.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστι-
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κές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7643, 7644.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8206, 8207.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9376, 9379-9382,
9469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11823.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12511, 12512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
724, 725, 799.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 949, 1121.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1051.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1313.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση των συντάξεων του Δηµοσίου από το
έτος 2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1653.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2372.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2460.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4169, 4192.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ορυχεία εξόρυξης χρυσού στον Έβρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4436.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5709,
5732, 5761, 5780, 5781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών». τόµ. Θ’, σ.
6942, τόµ. Ι’, σ. 7683.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας χηµικών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8785.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11968.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11995, 12008.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 126.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 369.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση και
κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και
Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δη-
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µόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 969, 970, 993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1414.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1534.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1567, 1568.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το νέο Αεροδρόµιο Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3577.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3644,
τόµ. ΙΗ’, σ. 1113, 1114, 1115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3789, 3790.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5176, 5460, 5461, τόµ. Η’, σ. 5675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση στις τοπικές κοινωνίες των ολυµπιακών εγκαταστάσεων των ολυµπιακών πόλεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6326, τόµ. Θ’,
σ. 6513, 6817, 6818, 6855.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7445, 7680.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την

πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7698, 7699.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την άνοδο του τιµαρίθµου. τόµ. ΙΑ’, σ. 7970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9098.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή των εφηµεριών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) στο Παγκρήτιο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11774.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12080.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12521, 12522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 402, 403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
753, 792.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 989, 1008, 1009, 1113,
1114, 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1235, 1236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπο-
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λογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1329,
1410, 1431.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
13.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 222.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του εθνικού οδικού δικτύου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2183.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τοµ. Δ’, σ. 2558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6104-6106, 6166, 6167, 6179.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6775.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6830.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6868.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.

7008.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 207.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2694, 2695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6384.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7199.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7328.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
796.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2171, 2172.
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ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ρεθύµνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 31.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3776.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5677.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5986.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6241.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6984.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7510.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10996.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11627.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 455, 456, 459, 463.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 459.

ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων αποχαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων που
χειρίστηκε ο Δασάρχης Μαρκοπούλου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 495,
496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των ερυθρών ελαφιών της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551, 552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πυρόπληκτων αγροτοκτηνοτρόφων όλης της χώρας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 596, 597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στην Ιεράπετρα κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1100, 1101.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1536-1538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1670, 1671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσωρινή αναστολή από το Συµβούλιο της Επικρατείας της ρυθµιστικής αποφάσεως που καθορίζει τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1995.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2013, 2014.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2051, 2052, 2053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2941, 2944,
2945.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση των
αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4255, 4256.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4256, 4257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου σχετικά µε την κατανοµή
των δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862, 5863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864, 5865.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές από τις χιονοπτώσεις στο Ν. Χανίων και την αποζηµίω-
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ση των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6275, 6276.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7006, 7007.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8885, 8900.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9060-9064.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων
στις πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10242, 10243,
10244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10246, 10247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών από τα προγράµµατα RAGBY και FAR κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10247, 10248, 10249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση του κόστους παραγωγής και την πάταξη
της κερδοσκοπίας στον τοµέα της κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10249, 10250.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10261, 10271, 10272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 990, 991, 1004, 1126, 1129,
1130, 1133.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1049, 1058.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 54.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3791.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6403.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατι-

κής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7212.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7344.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8859.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11001.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1179-1181.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2728.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4175.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
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για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7453.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8675.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8891.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 987.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1168.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). όµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 354.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 406, 407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταστέγαση του 1ου Γυµνασίου Πύργου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6331.

Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6961.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8349-8351, 8455, 8457,
8458, 8799, τόµ. ΙΒ’, σ. 8799.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8424, ΙΒ’, σ. 8836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8457,
8458.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11096.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11966.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2103, 2104.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 216-218.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των ζωοτροφών. τόµ. Α’, σ. 534, 535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τη ζάχαρη κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 580,
581.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµών των ζωοτροφών, τη δυνατότητα επιδότησης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 610, 611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
των εργοστασίων ζάχαρης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 715, 716.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµοπράτηση και
κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και
Καλαµίου. τόµ. Β’, σ. 942, 943.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ.
1125, 1126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. Β’, σ.
1468, 1469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
των επιδοτήσεων που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους
µε τη νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεών τους
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1519, 1520.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1846.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2001, 2002-2004, 2005, 2009, 2011, 2012,
2015, 2016, 2017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
της παραγωγής τσίπουρου µε την ελληνική πρώτη ύλη κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2034, 2035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2041-2044, 2054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2954-2956,
2957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άτοκων δανείων στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3350, 3351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4438, 4439.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4447-4450, 4458, 4459, 4461,
4462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
και τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5103, 5104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και
προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5440,
5441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού της Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5507.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5591.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ει-

δική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5988.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Η’, σ. 6100, 6101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6223, 6224.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7079-7081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των άµεσων ενισχύσεων του καπνού στο «2ο Πυλώνα»
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7653, 7654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του φράγµατος Ασωπού στο Ν. Κορινθίας. τόµ. Ι’, σ.
7747, 7748.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών και τη µείωση του κόστους παραγωγής. τόµ. Ι’, σ. 7781, 7782.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους των λιπασµάτων. τόµ. Ι’, σ. 7782, 7783,
7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7987, 7988.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7988,
τόµ. ΙΗ’, σ. 985, 986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων στη γεωργία
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα σιτηρά και
την κερδοσκοπία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8701, 8702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων,
στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8788, 8789.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των σταφιδοπαραγωγών στα πλαίσια αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.)
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8815.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής Οινόης του Ν. Ηλείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8816.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817, 8818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις ασφαλείς µεταφορές προϊόντων διατροφής
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10920.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε περιορισµούς και εξαιρέσεις για την καταβολή αποζηµιώσεων στους γεωργοκτηνοτρόφους από τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. ΙΔ’, σ. 10963,
10964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11931, 11932.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 941, 955-957, 970, 985, 986,
987, 1000, 1001, 1005, 1009, 1016, 1018, 1112, 1115,
1117, 1126, 1132, 1135, 1136, 1250.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Αγιονερίου στην Ελασσόνα κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1784, 1785.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 741.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος
Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2174, 2212.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3734.
Επιστολή για συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων
και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής
Εταιρείας «SIEMENS».τόµ. ΣΤ’, σ. 4707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».

τόµ. Η’, σ. 5680.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5992.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6252.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6335.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6992.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7528.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο
Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8448.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8670.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ.
10305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10379-10381, 10401.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11784.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1310.
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ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α). τόµ.
Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων µε καύσιµο ύλη λιθάνθρακα
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5691.
Οµιλία του για ταχεία ανάρρωση και συµπαράσταση στην
κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την περιοχή Ρωµανού
Μεσσηνίας όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής ξενοδοχείων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6936, τόµ. Ι’, σ. 7446, 7447, 7666.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7760, 7770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8004, 8005.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των πεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10857.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12004, 12005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 68.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 214, 234, 242.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χίου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2277-2279, τόµ. Δ’, σ. 2404, 2434, 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2791, 2792,
2793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6466, 6821.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7035.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7583.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11006.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1350.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 14.
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 135.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1937, 1939, 1940, 1945, 1948.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1937,
1939, 1940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2898.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5947.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8465.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12068.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1052.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 128.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 379, 439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
δικαστικών αποφάσεων για καταχρηστικές συµπεριφορές
Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 843, 979.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους στα διατιθέµενα προϊόντα προς κατανάλωση στην αγορά κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις-καταλήψεις και τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του
εκπαιδευτικού συστήµατος της Χώρας. τόµ. Β’, σ. 1095.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αλλαγή
του εκλογικού νόµου. τόµ. Γ’, σ. 1740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2494, 2495.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται
στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας
σε ποινικές υποθέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2909, 2910.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3098.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3247,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4151, τόµ. Η’, σ. 5728, τόµ. Θ’, σ. 6915, τόµ.
ΙΓ’, σ. 10093, τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247, 3253.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3316, 3317.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3694, 3721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της ακρίβειας και την αντιµετώπιση της κερδοσκοπίας στην
αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4161,
4162.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτά-
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σεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5501.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5910-5912.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6236, 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6792, 6915.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6952, 6956.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους υγείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8019-8021, 8026.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8390-8392, 8447, τόµ. ΙΒ’, σ. 8707, 8823-8825,
8873, 8995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργατών στη Νέα Μανωλάδα Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8699.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για τη τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης».τόµ. ΙΒ’, σ. 8746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εκποµπών «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» και «Θεµατική
βραδιά» του Στέλιου Κούλογλου κ.λπ.. τόµ. ΙΒ’, σ. 9048.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9416.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10089, 10093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10262, 10263.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού Χωριού»
της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10934-10936.
Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10934.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10979, 10990, τόµ. ΙΕ’, σ.
11056.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11527.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
των ολυµπιακών κτηρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας στο χώρο του Ολυµπιακού Χωριού. τόµ. ΙΘ’, σ. 1484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1739, 1761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2230, 2239.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2778.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4157.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία αποδέχεται την
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ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΖ’, σ. 539, 540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1825.
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 820-822, 964, 1000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3124, 3125, 3168,
3181, 3193, 3206.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3354, 3366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3879.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Yπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDΡ/BRC)». τόµ. Η’, σ. 5594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5880, 5882, 5894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6317.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7830, 7837, τόµ. ΙΑ’, σ. 7977,
8008, 8009.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8215.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία υπέβαλε την
παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ.
9409.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσ/νίκης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από
το βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1418.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαµένουν στην εστία «Τίµιος Σταυρός» του Ρεθύµνου, η οποία θα κλείσει λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικοδόµηση οκταόροφης πολυκατοικίας σε χώρο που προοριζόταν για την ανέγερση γερµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3899.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5158-5160, 5217, 5218, 5455, 5457, τόµ. Η’, σ.
5661, 5693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βορείου Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5572, 5573.
Οµιλία του για ταχεία ανάρρωση και συµπαράσταση στην
κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6059.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελ-
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λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7204.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7336,
7611.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9107.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10866.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12481, 12483-12485, 12532.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12482, 12483.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 511, 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 813-815, 888, 889, 890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1163-1165, 1208-1210, 1240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1820, 1821, 1893, 1921,
1922.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 109.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1054-1056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα -Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1950, 1951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».τόµ. Γ’, σ. 2176, 2178-2180, 2212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3454.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6311, τόµ. Θ’,
σ. 6522, 6800.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7105.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10310-10312, 10323, 10372, 10374.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11786.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12039.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 129.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 471473, 495, 496, 497, 518, 519, 520, 534, 535.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
713.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1315.
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 729, 777, 778, 779, 802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Α’, σ. 10511053,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1197.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές».
τόµ. Γ’, σ. 2201.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2218, 2254.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2913, 2914,
2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3122, 3169, 3179,
3181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Microsoft Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική
Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». τόµ.
Ε’, σ. 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6486, 6487.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7094, 7095.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7792, 7815, 7828, 7836, 7840,
τόµ ΙΑ’, σ. 7975, 7976, 7996, 8010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10294, 10328, 10339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11775.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12098,
12099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
717, 718, 758, 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 845, 908, 909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 951.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Α-
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νάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1288-1290, 1374, 1380, 1424, 1444, 1449.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1288.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1449.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Ν. Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 659, 660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 971, 972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1937, 1954, 1955.
Oµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1937.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 1997, 2010, 2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ενόψει της Τελετής
Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5473.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6163, 6164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6401, 6526,
6527, 6793, 6794.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7998, 7999.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
αγροτών για τα κατεστραµµένα από τις πυρκαγιές γεωργικά
µηχανήµατα και εφόδια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9374, 9375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10164, 10165.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 10164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10315, 10316.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11776.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
708, 778, 779.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 778, 779.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 778,
779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 981.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1024-1027, 1073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1317, 1412.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7508.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 122.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,

σ. 3261.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4165-4167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6391.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10149.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 67.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6424, 6425.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7077.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το όριο του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 630,
631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού
Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Α’, σ. 631, 632, 633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1414, 1415.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς ερωτήσεις σχετικά µε τις
ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1531, 1532, 1533.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής µονάδας υποκατάστασης του Οργανισµού κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Β’, σ.
1533, 1534.

233
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1558, 1564, 1567.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες στον τοµέα της ψυχικής υγείας στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1674, 1675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής
Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1927, 1928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2371, 2372.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή ξενώνων νοσηλείας για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ασθενείας. τόµ. Δ‘, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2439, 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2947, 2948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3197, 3198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3230, 3231.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κοινωνική φροντίδα σε µακροχρόνια ασθενείς. τόµ. Ε’, σ. 3378, 3379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3578, 3579.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για
τα Ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4154, 4155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αναπήρων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4159, 4160.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θάνατο νεογνού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4401, 4402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403, 4404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φιλοξενία
ανήλικων Κούρδων και Αφγανών µεταναστών στο Οικοτροφείο του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5869, 5870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρων Αναµόρφωσης Γερµανών εφήβων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7641, 7642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλοποί-

ηση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7651, 7652.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
µεθαδόνης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9049, 9050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9353, 9354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9432, 9433.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10220, 10221, 10222, 10223,
10224, 10228, 10230, 10231, 10232, 10233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη των καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη χρηµατοδότησή της
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11937, 11938, 11939.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11957, 11963, 11964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
38, 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια δοµών και λειτουργιών στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας
στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 506, 507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στον τοµέα της ψυχικής υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1961,
1962.
Λ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 157.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2295, 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 υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5205, 5206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6472.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7102, 7103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8757, 8758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9396.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11970.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12055,
12056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1968, 1969, 1993, 1994, 2024, 2038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2189.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 14.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκοµείου Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8752.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12040.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 333.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 362, 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 646-648, 684, 685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 721.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1495, 1496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1629, 1630, 1631,
1659, 1685, 1686, 1707, 1710, 1713, 1714, 1715, 1716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. µε τη γερµανική πολυεθνική «RWE» κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1716,
τόµ. Η’, σ. 5727, 5728, 6288, τόµ. Θ’, σ. 6455, 6495,
6496, τόµ. ΙΖ’, σ. 341, 344, τόµ. ΙΗ’, σ. 1389, τόµ. ΙΘ’, σ.
2190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1804, 1805, 1810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σταδιακό
έλεγχο του Ο.Τ.Ε. από τη «MARFIN INVESTMENS
GROUP» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2269.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2335, 2337, 2353,
2354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3439-3441, 3495, 3500, 3546, 3547,
3548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κύµα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3516,
3517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5726,
5727, 5728, 5729, 5731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
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της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6155, 6156, 6157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6288, 6293,
6294, 6295, τόµ. Θ’, σ. 6455, 6459, 6461, 6495, 6496,
6502, 6503, 6504, 6519, 6788, 6789, 6850, 6852.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7231,
7232.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7760, 7770, 7771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
του Ο.Τ.Ε. στην Deutsche Telecom κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8200.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την είσπραξη
οφειλών από δανειολήπτες µέσω εισπρακτικών εταιρειών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9363-9365, 9465,
9466, 9477, 9478, 9479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.

ΙΓ’, σ. 10158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10297-10299, 10324, 10331, 10332, 10374, 10375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11066.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11616, 11617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα
την κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισµού εφαρµογής της». τόµ. ΙΕ’, σ. 11657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11749-11751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 48, 70, 71, 85, 86, 95.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων ελέγχου των τιµών της βενζίνης και των πετρελαιοειδών. τόµ. ΙΖ’, σ. 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 270, 271, 285, 314, 315, 329, 341, 344, 353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 389, 390, 414, 415, 423, 424, 460, 461, 465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των εργοστασίων της εταιρείας Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε., τη διατήρηση όλων των θέσεων απασχόλησης, την πληρωµή των δεδουλευµένων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1292-1294, 1375, 1376, 1382, 1413, 1427, 1428, 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2052, 2053, 2082, 2112, 2113, 2163, 2196.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεαφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2052.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 133.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
541.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των ερυθρών ελαφιών της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 551, 552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γιγάντωση
του λιµανιού της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής Φυλής-’Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 663-665.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 683,
684, τόµ. Ζ’, σ. 5109, τόµ. ΙΘ’, σ. 1881, 2137, 2140.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1540, 1541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κινδύνους από αναφλέξεις λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2008, 2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2282, 2283, 2284, 2306, τόµ. Δ’, σ. 2407,
2409, 2431, 2439, 2440.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
στο Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2369, 2370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
εργασίας των νοσοκοµειακών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία, την ανάδειξη και τη διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3362-3364.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και «Microsoft» για την προµήθεια λογισµικού. τόµ. Ε’, σ. 3377.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
εκπόνησης και υλοποίησης του Υγειονοµικού Χάρτη της
Χώρας µας. τόµ. Ε’, σ. 3612.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3631.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Microsoft Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική
Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». τόµ.
Ε’, σ. 3827, 3861.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. τόµ. Ε’, σ. 3910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4055, 4056, 4084, 4104, 4109, 4135, 4268, 4300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4240, 4241, 4244.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4259.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4418.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5123, 5125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5428, τόµ Η’, σ. 5681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αναδάσωση του Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5507.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για
την ανάπτυξη ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής
πρόσβασης. τόµ. Η’, σ. 5550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5711,
5762, 5781, 5795.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5836, 5850.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η’, σ. 5892, 5893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6407, 6756,
6822, 6823.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7152, 7153.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµα-
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τος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7893.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8451, τόµ. ΙΒ’, σ. 8720, 8848, 8892, 9018.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8769.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από τους εργαζοµένους του Θριάσιου Νοσοκοµείου στο κράτος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση έως και 100% στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9473, 9474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10213.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10229, 10230.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10257, 10269.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10303, 10337.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
βιοµηχανικών επιχειρήσεων αυξηµένης επικινδυνότητας
στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10899, 10900.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της
παραλίας Λαγονησίου από την Επιχείρηση Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) στην εταιρεία Αττικός ‘Ηλιος Α.Ε. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έξαρση
των εργατικών ατυχηµάτων στο Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11512, 11513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11574, 11575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη χρηµατοδότησή της

κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11938.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11945.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12043.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
µετεγκατάστασης δεξαµενών χηµικών και καυσίµων στο
Θριάσιο Πεδίο κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη
1993) καθώς και της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ERO)(Χάγη 23 Ιουνίου
1993, όπως τροποποιήθηκε, στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». τόµ. ΙΘ’,
σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1811.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2060-2062, 2098-2100, 2145, 2166, 2167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας και
την κατασκευή νέας εθνικής οδού Ελευσίνας-Υλίκης. τόµ.
ΙΘ’, σ. 2128, 2129.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2226, 2240.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 319.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αλλαγή του νόµου που διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Εθνική Αρχή Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Α.Ε.Π. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 590, 591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 717, 718, 721,
722.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους διαγωνισµούς για
την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β‘, σ. 943, 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1019, 1022,
1060, 1077.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το ύψος του λογαριασµού του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1126, 1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1638, 1646, 1647,
1681, 1693, 1713, 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2191, 2194, 2203, 2204, 2213.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 22432245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2586, 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3153, 3169, 3180,
3183, 3193, 3207, 3212, 3246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους ελαιοτριβείς του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3513, 3514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Microsoft Ελλάς Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής». τόµ. ΣΤ’, σ. 4027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραστάσεις των ελληνικών κερµάτων του ευρώ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4399, 4400.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4412-4415, 4422, 4424.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση της κινητής
περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώνων, που παραχωρήθηκε

στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τόµ.
Η’, σ. 5589, 5590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο τοµέα κατά το έτος 2008 κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6017, 6018.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απώλεια χρηµάτων
από ιδιώτες στο Χρηµατιστήριο και τον καταλογισµό ευθυνών. τόµ. Ι’, σ. 7784, 7785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7793, 7804, 7806, 7808, 7809,
7810, 7833, 7834, 7839, 7840.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7810,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10370.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον των συνεταιριστικών εργοστασίων της Ξάνθης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7966, 7967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7972, 7980, 7997, 8005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10290, 10292, 10308-10310, 10332, 10339-10342,
10355, 10370, 10376.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 1176411766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11981, 11982.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρέωση εξόδων φακέλου στα χορηγούµενα από τις τράπεζες δάνεια. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12066, 12067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στην «INFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 366, 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
719, 724, 732, 754, 762.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1032, 1036, 1074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1408, 1413, 1414.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκποίηση
των ολυµπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας στο χώρο του Ολυµπιακού Χωριού. τόµ. ΙΘ’, σ. 1484, 1485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ξένο όµιλο κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ.
1957.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3211, 3212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4130.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6006.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7213.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7343.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 966.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 281.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2234.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4130, 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1805, 1806, 1807, 1812,
1909, 1937.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 1812.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 274.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 377, 379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα υβριστικά και αντιεθνικά συνθήµατα, κατά τη
διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 634,
635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, την κατεδάφιση
κτηρίων επί του πεζοδρόµου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 927, 928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µετατροπή της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
ανηλίκων στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1518, 1519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου Πολιτισµού µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1918, 1919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους Μυκηναϊκούς τάφους στο Φούρεσι Γλυκών Νερών κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3287, 3288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση της λαϊκής ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3288, 3289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3582, 3583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3591-3593, 3600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του πρασίνου στην περιοχή της
Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλο-
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τρίωση του πρώην εργοστασίου της «COLUMBIA» και τη
δηµιουργία Μουσείου Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4348, 4349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στη Διεθνή ‘Εκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6269, 6270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
του Κάστρου της ‘Αρτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6270, 6271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6271, 6272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των «ΞΕΝΙΑ» και τον χαρακτηρισµό τους
ως διατηρητέα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6274, 6275.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6945, 6946.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7163, 7165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι‘, σ. 7448-7450, 7658, 7679, 7682, 7685,
7686.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόνιµη
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8694, 8695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη
Ρόδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8695, 8696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
των µνηµείων της ‘Αρτας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8782, 8783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης και ανάδειξης σηµαντικών αρχαιολογικών µνηµείων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10121,
10122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα για τη χρήση µουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10241, 10242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρατικά
µουσεία σύγχρονης τέχνης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990,
11991.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11997-12000, 12008-12010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Κρατική
Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 502, 504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1815-1817.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό

ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6504.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7012.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7503.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7765, 7766.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12137.
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΣΠΗΛΙΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 343.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών». τόµ. Θ’, σ.
6939.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8363, 8364.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων στη γεωργία
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11092.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1803.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 263.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2803, 2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3726, 3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6465.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7170-7172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες δια-

τάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1804.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 112.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 441, 442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2193, 2194, 2195, 2203, 2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2930, 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3435, 3436, 3437, 3458, 3493, 3498,
3540, 3541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ.
5023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6334, 6335.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7107, 7108.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7471, 7478, 7538, 7539.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7538,
7539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7651, 7652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10977, 10978.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12232, 12233.
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Αναφορά του στην καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη δολοφονία από τις κατοχικές δυνάµεις στη νεκρή ζώνη στη Μεγαλόνησο, των Ισαάκ και Σολωµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1895, 1896, 1910, 1911,
1922, 1925, 1926, 1933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2050, 2051, 2052.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2050, 2051.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 2051, 2052.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσίαση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µέσα από
το βιβλίο Βιολογίας της Γ’ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 556,
557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών σ’ όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του σχολικού συγκροτήµατος Αγίου
Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Β’, σ. 930, 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1097, 1098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1102, 1103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1417, 1418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1780, 1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του Παγκρατίου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1990, 1991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
τόµ. Γ’, σ. 1991, 1992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2385, 2386, 2392,
2394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510, 2511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια
δευτεροβάθµια σχολεία στο Ν. Ροδόπης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2583, 2584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2892.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811, 3812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Ν.
Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3812, 3813, 3814.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3889, 3892, 3893,
3894, 3903, 3904, 4906, 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό των νέων από την εκπαίδευση που προέρχονται από τα
χαµηλά οικονοµικά στρώµατα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4161.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4183, 4187-4189, 4190, 4191,
4192, 4193, 4194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356, 4357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταστέγαση του 1ου Γυµνασίου Πύργου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4357,
4358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4432, 4433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων της Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «αναπλήρωση» των χαµένων ωρών στα σχολεία από τις καταλήψεις
του φθινοπώρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6019, 6020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547,
6548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της γλώσσας µας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7648,
7649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο
Ν. Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του ψευτοµουφτή Ξάνθης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7656, 7657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολοµιού Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198, 8199.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8858, 8859, 8863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9041, 9042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νεανική
παραβατικότητα και την παροχή βοήθειας από το σχολείο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9043, 9044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη ελληνόγλωσσων σχολικών βιβλίων για τους Ποµάκους της
Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9349, 9350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9467.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Πανεπιστηµιακό ‘Ασυλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11517, 11518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των διαπολιτισµικών δράσεων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΕ’, σ. 11555, 11556, 11557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 236, 239, 246, 247, 248, 250, 252, 258, 259,
260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άγνοια
Ελλήνων µαθητών για τις Εθνικές µας Επετείους κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1172, 1173, 1174, 1191, 1228, 1229, 1230, 1237,
1239, 1240, 1241, 1242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στα δηµόσια νηπιαγωγεία κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2125, 2126.
Μ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 245.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 413-415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 639, 655, 656, 678, 683, 690, 691,
693, 694, 696, 699, 701, 702, 703, 705.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1488, 1490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1987, 1988.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2341, 2342, 2343,
2345, 2346, 2351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2505,
2506.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Δ’, σ.
2845, 2846.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 15.

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 85.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της ρύπανσης του Θερµαϊκού Κόλπου.
τόµ. Α’, σ. 579, 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1017, 1018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1193, 1194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1625, 1626, 1627,
1656, 1657, 1683, 1705, 1709, 1713, 1714, 1722.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2201.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2241, 2242,
2255, 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2926, 2927,
2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3153, 3208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3443-3455, 3460, 3461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3765, 3766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3863, 3865, 3867, 3868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3877, 3878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4123, 4124, 4136, 4278.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4328, 4329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5004, 5005, 5053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5427, 5476, 5477, τόµ. Η’, σ. 5689, 5690,
5694.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5510, 5511.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5558, 5574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6165, 6166, 6167, 6191, 6192.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6403, 6404,
6514, 6815, 6816, 6855, 6856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
του προγράµµατος παρακολούθησης των νερών του Θερµαϊκού κόλπου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6544.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7813, 7832, τόµ. ΙΑ’, σ. 7992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8203-8205.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10317, 10350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11004.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11627, 11628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11772,
11773.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12102,
12103.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 53.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 170, 180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 442, 443.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1969, 1970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. 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 υπη-
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ρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3881.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6347, 6348.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10397-10399, 10405.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1202012022.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 130.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 35.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 439, 440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2923, 2923.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4049, 4050, 4051, 4083, 4084, 4100, 4625, 4300.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12050.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1979, 1980.

ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2953, 2954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4327, 4328, 4372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6412.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7034.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 128.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
ΙΒ’, σ. 9425.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις ασφαλείς µεταφορές προϊόντων διατροφής
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10997, 10998.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11601.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
38.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 113, 114,
115.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 549.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 991, 1140, 1141.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 251.
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Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 370, 371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1688, 1689.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2721, 2722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6297, 6298.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6958, 6959.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10346, 10347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11758,
11759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 950, 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1331,
1437, 1450, 1451.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 215.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 480.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη ρύπανση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
542.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2038, 2050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2790, 2791.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3352, 3353, 3365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ.
5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11563, 11577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της τιµής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 505.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2538, 2545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3725.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4605, 4606, 4618,
4623, 4629, 4633, 4649, 4661.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5907, 5908.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7112.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7569, 7570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7801, 7802.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 10058.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10060, 10061, 10062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11021-11023, τόµ. ΙΖ’, σ. 45, 46, 68, 77, 78,
79.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11823,
11824, 11825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 394, 412, 413, 414, 429, 435, 436, 437, 449,
455, 458, 459.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 429,
459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2184.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 641, 676, 677, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2911, 2912.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5843-5845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6286, 6287,
6288, τόµ. Θ’, σ. 6455, 6456, 6457, 6785, 6786, 6847.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6985-6987.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7495.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7908.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού

της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8766, 8767, 8768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9367, 9368,
9377, 9472, 9473, 9474, 9475.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 9377,
9378, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, τόµ. ΙΗ’, σ. 1082, 1084.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10077, 10078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10168, 10169.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10224, 10226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10312-10314, 10342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10400, 10406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11095.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11572.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, 11958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 959.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 977.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1050, 1051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1335.
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση ανεµογεννητριών στη Σκύρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 627,
628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η. ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 662, 663, 695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αστέρας Βουλιαγµένης». τόµ. Β’, σ. 932, 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1722.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2040.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2350, 2351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρηµατοδότητση των µη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καταµέτρησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4398, 4399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του θέµατος καταγραφής συνοµιλιών εργαζοµένων στο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6291-6293.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6997.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία «ΤΡΑΜ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8750, 8751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοθεία στο
ηλιέλαιο, την προστασία των καταναλωτών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις για την Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και της ‘Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 9355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11511.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11759.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11995.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
προσωπικού στην «INFOTE», τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 367.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 546.
Οµιλία του στη συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του
ατυχήµατος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος.
τόµ. ΙΖ’, σ. 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δρστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
796.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 796.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1861.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 285.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 382, 383,
386, 387.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2712, 2713,
2716.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4056,
4057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4056, 4067, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4075,
4103, 4106, 4116, 4117, 4418, 4119, 4131, 4132, 4262,
4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4287, 4290,
4301.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7122-7124.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7598.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11101.
ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 476.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1635, 1660, 1696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιδιωτικών
Κλινικών και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων-Γηροκοµείων όλης της χώρας. τόµ. Γ’, σ. 2272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2963.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στο δήµο Χαλανδρίου. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5502, 5503.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6322.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών». τόµ. Θ’, σ.
6934, τόµ. Ι’, σ. 7450, 7459, 7665, 7687.
Συλλυπητήρια αναφορά για τον θάνατο του Ζιλ Ντασέν.
τόµ. Ι’, σ. 7450, 7459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιµανιού του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας µε τον
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7645, 7646.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9105, 9106, 9107.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη των καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10245.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το δήµο Αµαρουσίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11987.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον πολιτισµό και τις
τέχνες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11992-11994, 12006.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1330.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού (HQ SACT) και του Ανώτατου Συµµαχικού
Στρατηγείου Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) επί της Λειτουργικής Σχέσης του Κέντρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης
Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ (Κ.Ε.Ν.ΑΠ.)». τόµ. ΙΘ’, σ.
1490.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου ‘Αµυνας της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου.» τόµ. ΙΘ’, σ. 1490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για τη συντονισµένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου». τόµ. ΙΘ’, σ. 1714.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1737-1739, 1753, 1760, 1767.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 261.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1542-1544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6409.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7021.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9128.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940-11942.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 302.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
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του «ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 925.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
ανηλίκων στα παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1518.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2001, 2012.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2895, 2896.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3472.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3784.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5194, 5195.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5765.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5984, 5985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6410, 6812.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547.
Επιστολή της για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδό-

ντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ.
7214.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7345.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7625.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση εξέταση ταυτοποίησης των δειγµάτων µυελού των οστών για
τον εντοπισµό των συµβατών δοτών. τόµ. Ι’, σ. 7752.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7997, 7998.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8295, 8313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8464.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980, 8986.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1901, 1934.
Οµιλία της επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ.
ΙΘ’, σ. 2101.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 724, 726, 743, 776.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2794, 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3777-3779.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση λειτουργίας των γυµναστηρίων τις Κυριακές. τόµ. Η’,
σ. 5828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6399.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7042.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2817.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7144, 7145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1433, 1447, 1448, 1450, 1452, 1453.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1450,
1452, 1453.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 15.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 324.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 430, 433.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διευθέτηση
του ζητήµατος της κατακράτησης των περιουσιών των οµογενών µας της Γεωργίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 492, 493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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». τόµ. Α’, σ. 638.

Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις».τόµ. Γ’, σ. 1842.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2976, 2978.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».τόµ. Ε’, σ. 3238.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6772.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6827.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6865.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7067, 7068, 7069, 7070.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7195.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7596.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7862, 7864-7869.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11090-11092.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
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για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11602-11604.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12120.
ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οκρωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 16.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 200.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Συµφωνιών Παράτασης των Προγραµµάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 για µία 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». τόµ. Α’, σ. 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β.Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες
για την οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες
έρευνας σε θέµατα άµυνας (Europa)». τόµ. Β’, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας,
σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και
τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS) για την παρακολούθηση, την αναγνώριση
και την παρατήρηση». τόµ. Β’, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research
Grouping Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην
έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». τόµ. Β’, σ. 949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού κόλπου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.

1514.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1556.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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)». τόµ. Γ’, σ. 2067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αύξηση του αριθµού των
Ελλήνων στρατιωτικών στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2274.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2543, 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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 την 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
πλάισιο 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 τέταρτου µέρους της Συνθήκης Ε.Κ.». τόµ. Δ’, σ. 2687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη
του κεκτηµένου του Σένγκεν». τόµ. Δ’, σ. 2687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2733.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
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Ε’, σ. 3304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4075, 4107, 4122, 4123, 4281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ΕΡΑ Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5544.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
του Κάστρου της Άρτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6301.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7032.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7595.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7763-7765, 7773, 7774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8215.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9089.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9405, 9421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10982-10984.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11597, 11598.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12051,
12052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης ε-

σόδων από εγκληµατικές δρστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
794.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 962, 963.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1406.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 78.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2740, 2741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5218, 5222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5766,
5768.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6075,
6077, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11927, 11928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6075, 6077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-
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λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6332.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7142, 7143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8366.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11794.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11953, 11956.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1828, 1829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2069, 2070, 2174, 2175, 2176.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 277.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και

άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 982.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 982.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 244.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 422, 423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1966, 1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2198, 2199, 2209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 2198,
2199.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υιοθέτηση νέας δέσµης στρατιωτικών µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2829, 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4286, 4288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6354, 6530,
6793.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατα-
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σκευή του φράγµατος Ασωπού στο Ν. Κορινθίας. τόµ. Ι’, σ.
7747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10336, 10337.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10863-10865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10992-10994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αµερικανικό πρόγραµµα για την κατάργηση έκδοσης βίζας κ.λπ. τόµ.
ΙΕ’, σ. 11560.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11797.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12042.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12245, 12246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2106.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Θεσπρωτίας (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 744-747, 749, 800, 801, 802, 803,
τόµ. Β’, σ. 953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των ευεργετικών µέτρων στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της
Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1117, 1118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-

2013». τόµ. Β’, σ. 1402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
φορολογίας στα καινούρια Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1474, 1476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2910, 2911,
2920-2923, 2931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3294, 3295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φθηνού πετρελαίου στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3340,
3341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων του Ν. Χαλκιδικής λόγω της παραχώρησης δηµοσίων, δασικών και ιδιωτικών εκτάσεων στις µονές. τόµ. Ε’, σ. 3346, 3347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3436, 3442, 3457, 3461, 3467, 3475,
3481, 3487, 3489, 3490, 3491, 3499, 3523, 3526, 3527,
3529, 3530, 3532, 3533, 3538, 3542, 3543, 3549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για την εµπλοκή του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στην υπόθεση του πρώην Γ. Γ. Πολιτισµού
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4156, 4157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι παραγωγοί καπνού. τόµ. Ζ’, σ. 5105, 5106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5746, 5747, 5748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φοροδιαφυγή που πραγµατοποιείται µέσω των φορολογικών «παραδείσων» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5830, 5831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
της παραχώρησης έκτασης της πρώην αµερικανικής βάσης
Γουρνών σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7647, 7648.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την άνοδο του τιµαρίθµου. τόµ. ΙΑ’, σ. 7969, 7970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση από την εταιρεία ΣΕΚΑ Α.Ε. του Οµίλου Βαρδινογιάννη,
εκτάσεων γης, στην περιοχή του δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9352, 9353.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την υπόθεση Τ.Α.Π.Π.
και την ανταλλάξιµη περιουσία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10280, 10281.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις
της Ελλάδας προς τρίτες χώρες. τόµ. ΙΔ’, σ. 10283.
Οµιλία του στο σχεδίο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10370, 10371, 10372.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10964,
10965.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν.
3389/2005 για τις Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
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µέα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10965, 10971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία Ιτεών Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΖ’,
σ. 309, 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1332,
1340, 1341, 1346, 1425, 1430, 1431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και
ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880, 1881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2227, 2228, 2236, 2238, 2240, 2241.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
16.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 209.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5169.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6312.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8027.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 54.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 256.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 435.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 839, 980.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1428.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2551.
Οµιλία της επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. τόµ. Ε’, σ. 3912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5680.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7082.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8438-8440, 8448, τόµ. ΙΒ’, σ. 8726, 8845, 8873,
8889-8891, 8992, 8997, 9006, 9009, 9018, 9019.
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Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11085, 11086.
Επιστολή για την συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 430.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1470.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του Παγκρατίου κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1990.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2383, 2390, 2392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3474, 4475.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3886, 3893, 3902,
3904.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4189, 4190, 4191, 4193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6420.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6999.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7439, 7440, 7668.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9093-9095, 9109.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και την τυχόν εµπλοκή του στην υπόθεση απαλλαγής χασισοκαλλιεργητή κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11516.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 204, 232, 239, 241, 254, 255.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
733, 793.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 809-811, 885, 886, 915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 984, 986, 1120.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1226, 1227.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φωκίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 62.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 825, 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1154.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1435.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις».τόµ. Γ’, σ. 1848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2287.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 2562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2689, 2690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4734, 5033, 5035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5890, 5891.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5937, 5938.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6251.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6998.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7474.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7723, 7724.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8214.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8442, τόµ. ΙΒ’, σ. 8713, 8830, 8831, 8893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
γονικής άδειας στο αστυνοµικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9345.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10094, 10095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10991.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας
που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11639.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11838.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12231, 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 843, 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ. ΙΗ’, σ.
1234, 1235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορο-
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λογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1299.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1299.
ΜΠΟΥΖΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Καστοριάς (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 138.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 653.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1056-1058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1168.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2748.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3191.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4107.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5791.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5983.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6351, 6809,
6810.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7040.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7580.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8676.

Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8837.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11054.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11964.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2063, 2172.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2907, 2908.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5937.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6996.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8863, 8879.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12106.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 1853, 1854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2180, 2183, 2187.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2648-2650.

260
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6535.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού
λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού, την προστασία των εργασιακών δικαωµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11935.

άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 940, 1004, 1012, 1130,
1143.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ‘, σ. 978.
N
NICOLAS SARKOZY
Οµιλία του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ’, σ. 10910-10912.
Ν

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλ/νίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. Β’, σ.
1468, 1469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
των επιδοτήσεων που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους
µε τη νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεών τους
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής
Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1928.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2007.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Λευκάδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4403.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους της αγροτικής παραγωγής και
προστασίας του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5864.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5997, 5998.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7111, 7112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των άµεσων ενισχύσεων του καπνού στο «2ο Πυλώνα»
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7653, 7654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την βελτίωση
του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει την Αµφιλοχία µε
την Λευκάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και

ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 494, 495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των παρακρατούµενων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 532, 533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από τα Πρωτοδικεία, τη σταυροδοσία των Βουλευτών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 533, 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας,
την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 550, 551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξανθρωπισµού των καταυλισµών των Αθιγγάνων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση της χωµατερής Φυλής-’Ανω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 629, 630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 979, 988, 990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των Τσιγγάνων. τόµ. Β’, σ. 1043, 1044, 1045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή της Ροδόπης, την αποζηµίωση
των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1926, 1927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ. 1929, 1930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µοριοδότηση των απολυµένων από τη Δηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών ‘Εργων του δήµου Αχαρνών. τόµ. Ε’, σ. 3235, 3236.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
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την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3318-3320, 3328, 3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5039, 5044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης άδειας οδήγησης σε Σκοπιανό υπήκοο αναγράφοντας τη χώρα γέννησής του ως «Μακεδονία» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5444, 5445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου υποδοχής µεταναστών στην Εύβοια. τόµ. Η’, σ.
5748, 5749.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7748, 7749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Ικαρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8748,
8749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από το δήµο Αµαρουσίου κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη του Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11988, 11989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 347, 348.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 683, 687.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 835, 836, 837.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1486, 1487.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.

1561.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οργάνωση συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας.
τόµ. Γ’, σ. 1822.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2289, 2290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2815, 2816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα κατά του καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3293.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κοινωνική φροντίδα σε µακροχρόνια ασθενείς. τόµ. Ε’, σ. 3379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3730.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4223, 4224, 4225, 4242.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά και τα µέτρα καταπολέµησής της. τόµ. ΣΤ’, σ. 4258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εφηµερίες
στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5108.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5113, 5114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου σχετικά µε την κατανοµή
των δικαιωµάτων στους αγρότες από το Εθνικό Απόθεµα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6313, τόµ. Θ’,
σ. 6515, 6794, 6795, 6857.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7003.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχω-
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ρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7984.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων του Ν.
Λαρίσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8784.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11777.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11942.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12150.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 127.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 526, 527.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 346.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 413.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1716,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4117, τόµ. Η’, σ. 5715, 5716, 5995, τόµ. ΙΒ’,
σ. 9377, 9378, 9379, τόµ. ΙΓ’, σ. 10083, 10084, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10355, 10370, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11821, 12482, 12483, τόµ.
ΙΖ’, σ. 181, 182, 335, 337, 338, 340, 342, 460, τόµ. ΙΗ’, σ.
1158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3458, 3459, 3460.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4683,
4684, 5519, τόµ. ΙΑ’, σ. 8475, τόµ. ΙΖ’, σ. 779, τόµ. ΙΗ’, σ.
986.
Οµιλία του στη µνήµη του πρώην Βουλευτή Π. Κοσιώνη.
τόµ. Ζ’, σ. 4979.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5144, τόµ.
ΙΗ’, σ. 987, τόµ. ΙΘ’, σ. 1865, 2160, 2170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5754.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7117.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11531, 11544.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11942, 11948, 11952.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12231, 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 335, 337, 340, 342.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 690, 694, 695, 696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1444, 1457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2172.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
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τόµ. Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 968, 969.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2811, 2812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3270.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3313, 3332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6846.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7036.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7524, 7525, 7526.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7899.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8016-8019, 8059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8952.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9132, 9133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9179.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της
Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11506, 11507.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11635.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11964, 11965, 11971.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 405, 444.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 554, 555.
Οµιλία του σε αναφορά για τη µεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο. τόµ. ΙΖ’, σ. 554.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 1589, 159,
182.
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 327.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7561.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12076.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 450, 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2176.
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ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 475.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα και τον τραυµατισµό δύο εργατών σε χυτήριο στο
Ρέντη, τη λήψη µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1114.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς ερωτήσεις σχετικά µε τις
ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1532, 1533.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1780.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2454-2456, 2489, 2501,
2517, 2525, 2545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2952, 2953.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
‘Εργων, για την εκτροπή λυµάτων και οµβρίων στον Κηφισό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3291.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3302-3304.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3880,
τόµ. Ζ’, σ. 5109, 5443, τόµ. Θ’, σ. 6979, 6980, 6981, τόµ.
ΙΒ’, σ. 6462, 8691, 8692, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, 11965, τόµ.
ΙΗ’, σ. 1368, 1369, τόµ. ΙΘ’, σ. 2137, 2138, 2143.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αναπήρων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4159.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5122.
Οµιλία της για συµπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στην κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5746.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7497.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της Επαγγελµατικής Σχολής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (το ΑµεΑ) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) στο δήµο Γαλατσίου Αττικής. τόµ. ΙΑ’, σ. 7968.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Ικαρία κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8749.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8983, 8986, 8988.

Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9053-9055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9462.
Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε την υπόθεση Τ.Α.Π.Π.
και την ανταλλάξιµη περιουσία. τόµ. ΙΔ’, σ. 10280, 10281.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10896,
10897.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11943-11945.
Οµιλία της σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
και των αποζηµιώσεων στους εργαζοµένους στη «ΔΕΠΟΣ
Α.Ε.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12016.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12228,
12229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1161-1163, 1207, 1208, 1212, 1231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1368,
1369.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 1779,
1780, 1781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2058-2060, 2097, 2137, 2143-2145, 2165.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2902, 2903.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5512, 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6158, 6159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6491.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
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Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11064.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11625, 11626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1332.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 992, 993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1176.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1964.
Eπιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2565.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2874, 2875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6352.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6976.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7507.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Εβρου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1172, 1173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1762, 1763, 1770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πεδίο ασκήσεων της περιοχής Ψηλού Στάλου στο Ν. ‘Εβρου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2817.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επένδυση
εξόρυξης χρυσού στους Ν. Έβρου και Ροδόπης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3521, 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4307-4309, 4338, 4339, 4360, 4362, 4378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6411, 6412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχω-
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ρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7812.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7906, 7907, 7919, 7920.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικα µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9070.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1736, 1753, 1759, 1766.
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη λειτουργία του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας. τόµ. Α’, σ. 506, 507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κήρυξη
του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 583,
584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Ν. Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045, 1046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο παράκαµψης Λουτρών Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του εθνικού οδικού δικτύου στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1922, 1923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1975, 1976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
‘Εργων, για την εκτροπή λυµάτων και οµβρίων στον Κηφισό κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3291, 3292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανέγερση νέων σπιτιών στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των διοδίων στο Ρίο-Αντίρριο κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3519, 3520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3882, 3883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικο-

ποίηση της υπηρεσίας καταµέτρησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4437.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επιστηµονικές µελέτες
για τους σεισµούς. τόµ. Ζ’, σ. 5143, 5144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
κλιµακίου του συλλόγου υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βορείου Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5442, 5443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του
αεροδροµίου Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5445, 5446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην Εγνατία Οδό, στα όρια του Δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5750, 5751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’,
σ. 5751, 5752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
των τελών διοδίων για τους ανάπηρους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7888, 7889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7893,
7894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9056-9058, 9072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει την Αµφιλοχία µε
τη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10395-10399, 10406, 10407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών, στις σεισµόπληκτες περιοχές των Ν. Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργοληπτών δηµοσίων έργων
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1485, 1486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας και
την κατασκευή νέας εθνικής οδού Ελευσίνας-Υλίκης. τόµ.
ΙΘ’, σ. 2128, 2129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2152, 2153, 2154.
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
(ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 16.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 218.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
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ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 320.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2598, 2605.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3156, 3200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3754.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5112, 5128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5786.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6323, τόµ. Θ’,
σ. 6522, 6816.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7043.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10995.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11573.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11581-11583.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11789.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11969.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 121.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 404.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 16.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2293, 2296.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2944, 2945.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3617, 3626, 3633, 3636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4051, 4052, 4053, 4083, 4084, 4102, 4103, 4119,
4265, 4266, 4267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4991, 4998, 4999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της
«Χαλυβουργικής Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5026, 5027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6484, 6485.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12129.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκοµωσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 447.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Με-
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ταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 528.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 353.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 372, 373,
375, 421.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 375,
τόµ. Γ’, σ. 1680, τόµ. Ε’, σ. 3200, τόµ. Ι’, σ. 7809, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8691, 8692, 8693, τόµ. ΙΕ’, σ. 11499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων αποχαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων που
χειρίστηκε ο Δασάρχης Μαρκοπούλου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µόλυνση
της λίµνης του Μαραθώνα από τη ρίψη βοθρολυµάτων
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1046.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1645, 1680, 1701,
1702, 1709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2766, 2978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3140-3142, 3182,
3183, 3199.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3624, 3628, 3634, 3635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3854, 3855.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6948, 6949, 6950.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.

7724.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7766, 7767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7808, 7809, 7810, 7838, 7839.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8212, 8213, 8214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και
τις σχέσεις του µε το γενικό εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι
Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8691, 8692.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11062.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11593, 11594, 11622, 11623.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12037,
12038, 12116, 12117.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12077,
τόµ. ΙΘ’, σ. 2054, 2055, 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1741-1743, 1746.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1817, 1818.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 1865.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1865, 1867, 1868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1987, 1988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2054, 2055, 2058.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεαφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2054.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
17.
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2783.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3325, 3326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6493.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8839-8841.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 102.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 373, 374,
375, 436, 437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 660-662, 694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1162.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1478.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1493, 1494.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1552, 1553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1681, 1699, 1703.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1681,
τόµ. Δ’, σ. 2523, τόµ. Η’, σ. 6285, τόµ. Θ’, σ. 6455, 6915,
τόµ. ΙΕ’, σ. 11499, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12248, τόµ. ΙΖ’, σ. 337,
τόµ. ΙΗ’, σ. 1304, 1305, 1369, τόµ. ΙΘ’, σ. 2138, 2190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1764, 1765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1803, 1804.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2195.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2239, 2240, 2241, 2249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διάταξεις». τόµ. Γ’, σ. 2303, 2304, 2305, 2423.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2346, 2348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2466, 2523, 2533.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2523, τόµ. ΙΖ’,
σ. 686, 687, 688.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2600, 2601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2969, 2970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3142, 3143, 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3271.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3314.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3596.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3629.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τρο-

270
ποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3693, 3719-3721, 3775.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. τόµ. Ε’, σ. 3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4120, 4281.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4314, 4333, 4334.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4314.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4686, 4696, 4697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5050.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5121.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5942.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5981.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6250, 6251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6285, τόµ. Θ’,
σ. 6380, 6455, 6781, 6782, 6789, 6837, 6838, 6841,
6842, 6843, 6844, 6862, 6915.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6843,
6844, τόµ. ΙΗ’, σ. 1448, 1449, 1450, τόµ. ΙΘ’, σ. 2055,
2056.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7175, 7176.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7492, 7293, 7579, 7580, 7589.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή

της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7945, 7946.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8303, 8304.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8386-8388, τόµ. ΙΒ’, σ. 8703, 8820, 8821, 88748876, 8992-8994.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9116, 9117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9174-9176.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10084, 10085.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10882.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10989, τόµ. ΙΕ’, σ. 11072,
11073.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1181311815.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12117,
12118.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12225, 12227,
12228, 12246, 12248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
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και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12501, 12502, 12503.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 139, 140,
141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 227, 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 282, 330, 331, 337, 352.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 509, 510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
688, 693, 695, 706, 749, 750, 785, 786.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 693, 695.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 785, 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 833, 834, 838, 842, 903,
904, 917.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1044-1046, 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1301, 1302, 1304, 1305, 1358, 1359, 1367, 1368, 1448,
1449, 1450, 1453.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1301, 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1819, 1820, 1934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1988, 2035, 2037.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2053, 2054, 2055, 2056, 2080, 2081, 2138, 2162,
2163, 2190, 2194, 2195.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεαφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2053, 2054.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 486.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 505.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση του χώρου πρώην ιδιοκτησίας ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 525.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των χειρουργείων και της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ. τόµ. Α’, σ. 555, 556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1627, 1628, 1629,
1657, 1658, 1684, 1706, 1710, 1714, 1715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1835, 1837, 1838, 1875,
1876, 1884, 1886, 1903, 1904, 1905, 1906.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2367.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2934.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακήρυξη
του διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων των Οργανισµών Λιµένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε’, σ. 3610, 3611.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειψυδρία στην Ιεράπετρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3882, 3883.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5520, 5521.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ναυάγιο
του «SEA DIAMOND». τόµ. Η’, σ. 5866, 5867.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6109-6111, 6154, 6170, 6181, 6182, 6187, 6198,
6199.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
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Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7485.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7725.
Ανακοινώνεται επιστολή της µε την οποία υπέβαλε την
παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9407.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 990, 993.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1565, 1566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1697.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2236.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2378, 2388.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2839.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3890, 3894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6306.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7162, 7163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7674, 7676.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10883.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12139.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1178, 1179, 1206, 1217, 1218, 1219, 1239.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.ΑΡΤΑΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Αρτης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των χειρουργείων και της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ. τόµ. Α’, σ. 554, 555, 556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις συνθήκες διακοµιδής νεογνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 913, 914, 915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
κονδυλίων παροχής νοµικής βοήθειας σε θεραπευόµενους
του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «‘Αγιος
Σάββας» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1745, 1746, 1747.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οργάνωση συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη Χώρα µας.
τόµ. Γ’, σ. 1822, 1823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1993, 1994, τόµ. Ε’, σ. 3514,
3515, 3516.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό-νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό στα νοσοκοµεία Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Γ’, σ. 2062,
2063.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε κυκλοφορία ασθενούς
µε δυσίατη ασθένεια.τόµ. Γ’, σ. 2064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των ιατρών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2271,
2272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2299, 2300, τόµ. Δ’, σ. 2403, 2432, 2433,
2434, 2438, 2688, 6289, 2701, 2702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στο
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2330, 2331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
στο Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2369, 2370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
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του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου «‘Αγιοι Ανάργυροι».
τόµ. Ε’, σ. 3341, 3342, 3343.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
εκπόνησης και υλοποίησης του Υγειονοµικού Χάρτη της
Χώρας µας. τόµ. Ε’, σ. 3611, 3612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαρκή
χρηµατοδότηση και τη σωστή διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 3919, 3920.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3920, 3921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
προσωπικού στο Νοσοκοµείο Αγρινίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4206,
4207.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου «Ο ‘Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4259, 4260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Αττική. τόµ. Ζ’, σ.
5023.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139, 5140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5439, 5440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5540, 5541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6192, 6203, 6204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7643, 7644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους υγείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7654, 7655, 7656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7698, 7699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση εξέταση ταυτοποίησης των δειγµάτων µυελού των οστών για
τον εντοπισµό των συµβατών δοτών. τόµ. Ι’, σ. 7751, 7752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στον τοµέα της Υγείας στο Ν. Χανίων. τόµ. Ι’, σ. 7891,
7892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προµήθειας κατάλληλου εξοπλισµού
στο Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7930, 7931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7933, 7934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των γιατρών των νοσοκοµείων της χώρας µας. τόµ. ΙΑ’, σ. 7935, 7936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8470, 8471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του παλαιού νοσοκοµείου Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8751,
8752.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8760, 8761, 8762, 8763, 8772,
8773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων του Ν.
Λαρίσης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8783, 8784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις µεταµοσχεύσεις
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8786, 8787.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από τους εργαζοµένους του Θριάσιου Νοσοκοµείου στο κράτος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8818, 8819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των υγειονοµικών µονάδων στς Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9044, 9045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
ολόκληρης της Εύβοιας από το δίκτυο των υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9085, 9086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό και τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10212, 10213.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. ΙΔ’,
σ. 10282, 10283.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή των εφηµεριών των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) στο Παγκρήτιο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12266, 12267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο Δράµας κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12276, 12277, τόµ. ΙΖ’, σ. 39, 40, 41.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 362, 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας της Μήλου, την
καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους γιατρούς
κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1453, 1454, 1455.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προµήθεια σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών
µηχανηµάτων σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1878, 1879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας,
τη στελέχωση του φαρµακείου του κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 2126,
2127.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3258.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3321.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ., β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στην Χαλκίδα
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 385-387, 410, 417, 418, 421, 457, 465.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 134.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 409-411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της Βίλας Ζωγράφου. τόµ. Α’, σ. 592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1116.
Οµίλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και εφαρµογή από τη χώρα µας των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτισµό
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
και τον έλεγχο των σφαγείων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5104.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5832-5834, 5848, 5849.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώ-

νας. τόµ. Ι’, σ. 7757, 7758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8357, 8358, 8363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10255.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12033.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6422, 6423.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7182.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11109.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1174.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 275.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 396, 412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 697, 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 993.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2473, 2474, 2532.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3081, 3083, 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3260.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3693, 3699-3701, 3745, 3797.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4289, 4290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5199, 5200, τόµ. Η’, σ. 5682, 5683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5720.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.0.01 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ. 6060.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6233, 6234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στη Διεθνή ‘Εκθεση Βιβλίου στο Πεκίνο κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6501, 6765,
6766.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7145, 7146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7447.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-

στασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7586, 7587, 7591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7944, 7945, 7954, 7955, 7956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8032.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8961.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10058-10060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10943.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11970.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 71.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 375,
τόµ. Β’, σ. 835, τόµ. Η’, σ. 5937, τόµ. Θ’, σ. 6427, 6428,
6430, τόµ. ΙΑ’, σ. 8352, τόµ. ΙΓ’, σ. 10093, 10134, τόµ. ΙΖ’,
σ. 520, τόµ. ΙΘ’, σ. 1882, 2148, 2151, 2159, 2160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2708, 2709.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3299, 3300, 3301.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107,
τόµ. Ζ’, σ. 5524, 5527, 5530, τόµ. ΙΖ’, σ. 392, 393.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4108, 4109.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση πιθανής εµπλοκής κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της Γερµανικής Εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4705.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5521, 5523,
5524, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12026, 12027, τόµ. ΙΖ’, σ. 126, 127,
τόµ. ΙΘ’, σ. 2007.
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Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση της
έκθεσης Ζορµπά για την υπόθεση των οµολόγων. τόµ. Η’,
σ. 5555.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7456.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8986.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10221, 10222, 10231.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11629.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11832.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 905.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2148, 2151, 2159, 2160.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 213.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2821, 2822.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12475-12477, 12530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 218.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,

σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1138, 1156-1160, 1182, 1190, 1396,
1399, 1400, 1402.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε αποστολές χρηµάτων
στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1823, 1824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2780-2783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3664, 3665, 3668.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στο δήµο Χαλανδρίου. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση συστηµάτων και µηχανισµών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβιάσεις της εταιρείας «HYATT-REGENCY Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Α.Ε.», όσον αφορά τη νοµοθεσία περί προστασίας ξένων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6222, 6223.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7728.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11631.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 469,
487-489, 491, 492, 496, 497, 514, 524, 529, 530, 531,
532, 534, 535.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Σύσταση και Καταστατικό της Η-
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λεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Α’, σ. 1008, τόµ.
Β’, σ. 1072-1074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1141-1143, 1185, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2633-2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3149.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάικροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3858.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4409, 4421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης δασκάλων στο Δηµοτικό Σχολείο Ελάτης
του Ν. Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6419, 6420.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1321, 1444.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1444.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,

σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 43.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2450, 2466, 2487, 2544,
2545, 2516, 2521.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2645-2648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4127, 4128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5193, τόµ. Η’, σ. 5678, 5680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6527, 6528,
6529, 6795, 6796.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6994.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7544, 7545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7996.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8015, 8058.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8413, τόµ. ΙΒ’, σ. 8841, 9007.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980, 8991.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10095, 10096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11035, 11036, 11037, 11038.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 11037,
11038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύ-
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σεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11055.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11594.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 383-385, 408, 414, 416, 417, 420, 430, 448,
456, 457.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 88.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4605.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4605.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5936.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12143.
Διορισµός του ως Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΘ’, σ. 1487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1963, 1981-1983.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 738, 739.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1049.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1189, 1190.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3196.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3785, 3786, 3787.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4661.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6387, 6388.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7147, 7148.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11102.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11632.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 486.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 33.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 184-187,
452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 829-831.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές
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Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 862-865, 879, 880.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2237-2239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2617, 2715,
2716, 2717, 2985, 2991, 2993-2996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3202-3204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3709-3711, 3712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό και τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4394.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4667-4670.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5075-5078, 5095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ακρίβεια στην αγορά, την προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5494,
5497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
η δηµόσια Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
τόµ. Η’, σ. 5806.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5914, 5919.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5971, 5972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6364-6368,
6835, 6861, 6862.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6862.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε θέµα: «Τα δικαιώµατα
της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ.
6888-6893, 6906, 6910, 6913.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6943, 6946, 7064-7066, 7068, 7069.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλε ο ίδιος και ογδόντα εννέα
(89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7184-7186.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7487-7489.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7855-7858, 7868-7869.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8086-8089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πολιτική ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8189.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό: α) σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τον υπερδανεισµό,
τους πλειστηριασµούς κ.λπ., β) σχετικά µε τη λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος, τον υπερδανεισµό, τους πλειστηριασµούς κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πώληση του Ο.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9029.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10078-10082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11086-11090.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11617-11620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1181011813.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12553-12556,
12583-12585.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 133-135.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1042-1044.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1463.
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ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 187-189,
429.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 474.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες φαινοµένου θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 865-868, 880, 881.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2981-2985.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4674-4676.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5078-5081, 5096, 5097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόµια της χώρας µας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5809.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5909.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6303-6305,
τόµ. Θ’, σ. 6442.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Τα δικαιώµατα
της νεολαίας στη µόρφωση και τον πολιτισµό». τόµ. Θ’, σ.
6884, 6885-6888, 6905.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6951.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7182-7184.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7593.

Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «την ονοµασία
της FYROM». τόµ. Ι’, σ. 7858-7860, 7869-7770.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία και τις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ. 80898092.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8191.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036,
9037, 9038.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9058-9060.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό: α) σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.λπ. β) σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην εφαρµογή
των συνταγµατικών επιταγών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11078-11080.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας.τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12556-12560,
12585, 12586, 12589.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1466.
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Αρτης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 63.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2957, 2958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6426, 6476,
6477, 6820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
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και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8351, 8456, 8682, 8800,
8802, τόµ. ΙΒ’, σ. 8800, 8801, 8804.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1347,
1405.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 17.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 198.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2946.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3361, 3362.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. τόµ. Ε’, σ. 3910.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232, 4233, 4234, 4244,
4245, 4246, 4247, 4248.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4473, 4496,
4510, 4523, 4529, 4540, 4543, 4553, 4556, 4590, 4592,
4600, 4605.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5118-5120, 5130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5173, 5207-5209, 5215, 5469, τόµ. Η’, σ. 56685670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5724,
5725, 5726, 5730, 5754, 5778, 5779, 5780.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5845, 5846.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5891, 5892.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5982.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6066,
6069, 6070, τόµ. ΙΖ’, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6066, 6068, 6069, 6070, 6076, 6077, 6078.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6066,
6069, 6070, 6322, 6284, 6285, 6288, 6289, 6313, τόµ.
Θ’, σ. 6428, 6430, 6454, 6455, 6494, 6495, 6826, 6856,
6859, 6861, 6914, 6915, 6946, 6979, 6980, τόµ. Ι’, σ.
7187, τόµ. ΙΑ’, σ. 7974, 8352, 8677, 8678, τόµ. ΙΒ’, σ.
9377, 9379, τόµ. ΙΓ’, σ. 10058, 10083, 10084, 10093,
τόµ. ΙΖ’, σ. 182, 337, 341, 342, 439, 440, 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6154, 6168, 6169,
6170, 6195, 6196, 6197, 6199, 6213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6284, 6285,
6289, 6313, 6322, τόµ. Θ’, σ. 6363, 6428, 6429, 6430,
6454, 6494, 6495, 6502, 6517, 6529, 6762, 6763, 6768,
6783, 6784, 6785, 6786, 6826, 6840, 6841, 6856, 6914.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6946, 6979, 6980, 6981, 7011, 7012.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7172, 7173, 7174,
7187.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7322.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7974, 7989, 8006.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8301, 8302, 8303, 8316, 8317, 8319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8352, 8374, 8376, 8378,
8469, 8677, 8805, τόµ. ΙΒ’, σ. 8805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8763, 8765, 8766, 8773.
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Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9114-9116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9377, 9382,
9470, 9471, 9475.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10058, 10072, 10073, 10083, 10093, 10096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10157, 1066-10169, 10177, 10178, 10179.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10224, 10226, 10232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11071, 11073.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11600, 11601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11770,
11771, 11772.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, 11957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 52, 62, 71, 74, 90, 91, 92, 93, 94.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 126, 127,
137, 141.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 126, 127,
259.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 174, 176,
177, 182, 188, 189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 217, 225, 227, 250, 251, 253, 259, 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 263, 264, 280, 295, 297, 311, 312, 328, 333,
341, 342, 348-350, 352, 353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 393, 410, 411, 412, 431, 439, 440, 459.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 489491, 531, 532.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 510, 511.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κεφαλληνίας (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 347.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7133.
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 17.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 328.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 817, 818, 961, 963.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2477, 2540.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2855.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3260.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3462, 3538, 3539.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
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Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4292.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4986, 4987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5209.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5943.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6413, 6518,
6813, 6814, 6815.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7083.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8036, 8037.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8434-8436, τόµ. ΙΒ’. σ. 8723, 8853, 8895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8679.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νεανική
παραβατικότητα και την παροχή βοήθειας από το σχολείο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9043.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11033.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11793,
11794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης ε-

σόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
721, 722, 797.
Οµιλία της επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 914, 915, 916, 917.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 916,
917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1323.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 296.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 401, 402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 699, 700.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1432, 1433, 1434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1832, 1833, 1839, 1861,
1863, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1900, 1906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2544, 2546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2886, 2887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4081, 4082, 4293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4320, 4340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5006, 5007, 5057, 5058.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5206, 5207, τόµ. Η’, σ. 5694.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5512, 5519, 5520, 5530.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5519,
5524, 5530, τόµ. ΙΘ’, σ. 1987, 1992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5782.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6151, 6152, 6153, 6154, 6169, 6170, 6186, 6187,
6198, 6213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6316, 6317.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7454, 7455.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7604.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8443, 8444.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8748.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9131.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11104.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 65, 73, 74.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 220, 246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 323, 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1984, 1985, 1987.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 258.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 361, 457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 814, 831, 839, 834,
835, 977, 978, 979, 997, 998, 999, 1000, 1001.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 835,
τόµ. Γ’, σ. 1749, τόµ. Θ’, σ. 6863, 6917, τόµ. Ι’, σ. 7469,
7471, 7592, 7593, τόµ. ΙΖ’, σ. 335, 337, 338, 341.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην
Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515, 1516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξέλιξη
του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην
αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1516, 1517.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1757-1760, 1761,
1767, 1768, 1769, 1771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα µέτρα για την επιβίωση και αναγέννηση της
περιοχής των Ζωνιανών του ‘Ανω Μυλοποτάµου και της Ορεινής Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2316, 2320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων πέριξ της Βρετανικής Πρεσβείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2581, 2582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2999, 3001.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3090, 3091, 3093, 3094, 3104, 3105, 3106,
3108.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέ-
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σεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3307-3310.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3696, 3699, 3712, 37133716, 3728, 3729, 3740, 3761, 3763, 3773, 3774, 3781,
3786, 3795, 3796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4148, 4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4315, 4330-4333, 4337, 4338, 4339, 4340,
4359, 4375-4377, 4380.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4315.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4670, 4671, 4672,
4686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4732, 4990, 4992, 4998, 4999, 5004, 5006, 5009,
5010, 5046, 5048, 5049, 5050, 5054, 5055, 5061, 5063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
κυρώσεων για ανεύθυνες πράξεις πολιτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5861, 5862.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5919, 5920,
5921, 5933.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6237, 6243, 6244-6246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6837, 6840,
6917.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6950, 6991, 7010, 7011, 7012, 7072, 7073.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7187, 7188, 7189,
7190.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7469, 7478, 7484, 7489, 7493,

7538, 7542, 7543, 7556, 7557, 7558, 7559-7561, 7586,
7587, 7592, 7593.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7538.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8429-8433, τόµ. ΙΒ’, σ. 9008, 9009, 9010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό
των δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10207, 10208, 10209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ‘, σ. 11039-11042, 11044, 11051, τόµ. ΙΖ’, σ. 43,
50, 51, 52, 62, 63, 72, 82.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11081-11083.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11620, 11621, 11622, 11623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816,
11817, 11818, 11820.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11816,
11817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση µέτρων πρόληψης των πυρκαγιών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους σεισµόπληκτους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11980, 11981.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 135, 136,
137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 264, 277, 278, 279, 280, 290, 291, 296, 297,
298, 311, 312, 318, 325, 326, 333, 334, 335, 337, 338,
341, 353, 354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1732, 1746, 1749-1751, 1754, 1755, 1759, 1761, 1763.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2007, 2008.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 137.
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Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 371.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1112, 1113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2841.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3456.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων αγροτικών γιατρών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5439, 5440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6461.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7200.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7330.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9360-9362, 9464,
9470, 9477.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής: «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11949.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
756.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 894.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1318.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 38.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή της Ροδόπης, την αποζηµίωση
των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2882, 2883.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3083, 3103, 3104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3250-3252, 3274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Yπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDΡ/BRC)». τόµ. Η’, σ. 5595.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7895, 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8911-8913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9149, 9151.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1324.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 260.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2554.
Διορισµός της στη θέση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. Δ’, σ. 2845, 2846.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3357-3359, 3366, 3367, 3369.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Μεταρρύθµιση
για ένα σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο Ασφαλιστικό Σύστηµα». τόµ. Ζ’, σ. 5087, 5089, 5090.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6280, 6285,
τόµ. Θ’, σ. 6358, 6360, 6361, 6418, 6426, 6427, 6428,
6429, 6457, 6470, 6471, 6496, 6497, 6498, 6756, 6760,
6761, 6762, 6765, 6770, 6781, 6786, 6787, 6789, 6791,
6818, 6819, 6852, 6853, 6863, 6917.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6285,
τόµ. Θ’, σ. 6917, τόµ. ΙΓ’, σ. 10058.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6968, 6969, 6970, 6971.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7499, 7563, 7564.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10058, 10086, 10088.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την
κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10852, 10853.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οικιστών του «Ηλιακού Χωριού»

της Πεύκης, την αναβάθµιση της περιοχής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10853, 10854.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12124.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1563,
τόµ. Δ’, σ. 2432, 2433, 2434, 2436, τόµ. Η’, σ. 5869, τόµ.
Ι’, σ. 7810, τόµ. ΙΑ’, σ. 8457, 8458, τόµ. ΙΔ’, σ. 10918, τόµ.
ΙΖ’, σ. 57, 58, 59, 439, 440, 789, ΙΗ’, σ. 1082, 1083,
1084, 1355, 1357.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1567.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2227.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2191,
2420, 2423, τόµ. Ζ’. σ. 4989, 4990, τόµ. ΙΓ’, σ. 10074, τόµ.
ΙΖ’, σ. 56, 57, τόµ. ΙΗ’, σ. 1303, 1304, 1354, 1355, τόµ.
ΙΘ’, σ. 2067, 2068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2420, 2423, 2436, 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2938, 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4989, 4990.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 5579, 5580,
τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, 9093, τόµ. ΙΗ’, σ. 1303, τόµ. ΙΘ’, σ.
2178.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5934, 5935,
5936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6147.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
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και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8457, 8458.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, 9093.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9138.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 56, 58, 59, 65, 67, 97, 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 439, 440, 453-455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1354,
1355, 1357.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2072, 2073, 2178.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 156.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2506.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη
του αστικού περιβάλλοντος σε όφελος των πεζών κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3286.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4202.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
κυρώσεων για ανεύθυνες πράξεις πολιτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5861.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8798, τόµ. ΙΒ’, σ. 8798.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 98894.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9132.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση µέτρων πρόληψης των πυρκαγιών κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1139.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4100-4102.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7346.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7619.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9494.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη απόφασης για τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή Γουδή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1959, 1960.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από τα Πρωτοδικεία, τη σταυροδοσία των Βουλευτών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 823-825, 966, 967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίθεση
εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στη Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πόρισµα
Ζορµπά για τα οµόλογα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1513.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1559.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1687, 1711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2456-2458, 2492, 2517,
2526, 2545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2961.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3144, 3212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3254-3256.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3446.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3705-3707, 3747-3749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4112, 4113.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην επιλογή του Συνηγόρου
του Καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4311, 4313, 4336, 4337, 4363, 4364, 4379.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4311, 4313.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4665-4667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4981, 4982, 5041, 5042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Yπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Σύµβασης Επιµερισµού Κόστους (Τρίτου Μέρους) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNDΡ/BRC)». τόµ. Η’, σ. 5594.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του καθηγητή κ. Βερέµη στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6209.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6328.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7007.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις βιαιοπραγίες σε βάρος αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7705.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτι-
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κά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8023-8025.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8392-8394, τόµ. ΙΒ’, σ. 8708-8711, 8825, 88778996, 8997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8916-8918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9154, 9155.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9420.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10936, 10937, 10938, τόµ. ΙΕ’, σ. 11525.
Συλλυπητήρια αναφορά του προς τις οικογένειες των νεκρών και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό. τόµ. ΙΔ’, σ. 10936.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10988,
τόµ. ΙΕ’, σ. 11097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10988, τόµ. ΙΕ’, σ. 11097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11028-11030, 11037, 11038.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 11037,
11038.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Πανεπιστηµιακό ‘Ασυλο κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11517.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11589-11591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11778.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρέωση εξόδων φακέλου στα χορηγούµενα από τις τράπεζες δάνεια. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 12066.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των

διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12493, 12494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
703, 731, 767, 775.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1006, 1017, 1125, 1132.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1041.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1308, 1385, 1430, 1431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1748.
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αποστολή µηνυµάτων από
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας των Σκοπίων σε κατοίκους του
Ν. Σερρών. τόµ. Α’, σ. 722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
της οικίας του Παύλου Μελά σε Μουσείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1150.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε αποστολές χρηµάτων
στο εξωτερικό. τόµ. Γ’, σ. 1824.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1947.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2223, 2224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφηµίσεις σε εφηµερίδες για απόδοση ίσων δικαιωµάτων στους
Αλβανούς κ.λπ. τόµ. Δ‘, σ. 2507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2643-2645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία λατοµείου γρανίτη στην περιοχή Λαϊλιά του Ν. Σερρών
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4328, 4339, 4367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προφυλάκιση συνοριακού φρουρού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5160-5162, 5454, τόµ. Η’, σ. 5663, 5693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην Εγνατία οδό, στα όρια του δήµου Αµφίπολης του Ν. Σερρών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5750.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5847, 5848.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5959.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6139.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7709, 7729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξαρτοποίηση του Κοσσυφοπεδίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7800, τόµ. ΙΑ’, σ. 7978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8355, 8461, 8803, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8803.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8724, 8725, 8860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9182, 9183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10160.
Αναφορά του στην επέτειο της ‘Αλωσης της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΓ’, σ. 10160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10386-10388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσίαση εκποµπής µε θέµα: «Η γέννηση ενός έθνους» στην
κρατική τηλεόραση κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11781.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12028,
12029, 12030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για
τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας
µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Κυπρίνο
της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ιβαΐλοβγκραντ της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12468.

292
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 214, 215, 235, 242, 256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 271, 298, 299, 327, 328, 331, 345.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 327,
328.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άγνοια
Ελλήνων µαθητών για τις Εθνικές µας Επετείους κ.λπ. τόµ.
ΙΖ’, σ. 368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 483485, 496, 525.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 56.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4687, 4693, 4696.
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 199.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µαθητικές
κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη κατάσταση
που επικρατεί στις Επαγγελµατικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ.
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «αναπλήρωση» των χαµένων ωρών στα σχολεία από τις καταλήψεις

του φθινοπώρου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ι’, σ.
7753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική στράτευση στα δεκαοκτώ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του ελάχιστου αριθµού ενσήµων που υποχρεούται να
καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης µιας οικοδοµής κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στα δηµόσια νηπιαγωγεία κ.λπ. τόµ. ΙΘ’,
σ. 2125.
Ρ
ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 92.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 380.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2734.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3324.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4080.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5179.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Η’,
σ. 5751.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6003.
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Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6808.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7455.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7993.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8425-8427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8847.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11536.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11948.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12131.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δρστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
798.
Οµιλία της επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 798.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 993.
Αναφορά της και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελ-

λήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1188.
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 246.
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2755, 2756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3788.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5180, 5181.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6193.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6425, 6537,
6810.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7130, 7131.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων
στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1303, 1304, 1319.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1303,
1304.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1831.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 118.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 214.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2478.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3537.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3792.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7091.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρων Αναµόρφωσης Γερµανών εφήβων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7641.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». τόµ.
ΙΗ’, σ. 1158, 1202.
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 41.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 788, 789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1623-1625, 1655,
1656, 1681, 1682, 1687, 1708, 1709, 1713, 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4282.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5569, 5570, 5579.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5713,
5792.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6982, 6983.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7526.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2729, 2730,
2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6336.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1448, 1449, 1450.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1448,
1449, 1450.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 241.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2869, 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3782.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
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λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6759.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7084.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των υγειονοµικών µονάδων στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9045.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9417.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 46, 68, 79, 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 267, 292, 313, 335, 342, 343.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 396.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 221.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των παρακρατούµενων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 532, 533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 819, 963, 964, 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. τόµ. Β’, σ. 909.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους διαγωνισµούς για
την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών (δικτύων) τοπικής πρόσβασης. τόµ. Β‘, σ. 947.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το ύψος του λογαριασµού του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1126.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1750-1752, 1767,
1768, 1769.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2521,
2522, 2523.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2521, 2522,
2523, τόµ. ΙΖ’, σ. 5142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2522, 2527, 2530.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2529,
2530, τόµ. ΙΖ’, σ. 392, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2772, 2773.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3083, 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επικρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4352.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση συστηµάτων και µηχανισµών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. τόµ. Ζ’, σ. 5142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διαγωνισµό για
την ανάπτυξη ευρυζωνικών Υποδοµών (δικτύων) τοπικής
πρόσβασης. τόµ. Η’, σ. 5548, 5551, 5554.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση της κινητής
περιουσίας των Ολυµπιακών Αγώνων, που παραχωρήθηκε
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τόµ.
Η’, σ. 5589.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7088.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7897.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ, σ. 11773,
11774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 392, 393, 398, 443.
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α’,
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σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 288.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 385, 386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιλογές
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α‘, σ. 618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις συνθήκες διακοµιδής νεογνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των Τσιγγάνων. τόµ. Β’, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών προερχοµένων από τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1102, 1103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1198.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1431, 1432.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1562,
1563, τόµ. Ζ’, σ. 5443, τόµ. Η’, σ. 5715, 5716, τόµ. Θ’, σ.
6916, τόµ. ΙΒ’, σ. 9377, 9378, τόµ. ΙΕ’, σ. 11741, 11768,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, 12248, 12249.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1839, 1840, 1878, 1879,
1887, 1888, 1889, 1904, 1905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους σχολικούς τροχονόµους. τόµ. Γ’, σ. 1929, 1930.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 2009, 2010, 2013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
της παραγωγής τσίπουρου µε την ελληνική πρώτη ύλη κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2035.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2048, 2049.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2287, 2288.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2474, 2475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3148, 3168, 3186,
3187.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3305, 3306, 3307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άτοκων δανείων στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3350, 3351.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3534.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα αίτια της παραίτησης του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Χ. Ζαχόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3588, 3589.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3694, 3722, 3783, 3784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
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τόµ. Ε’, σ. 3856, 3867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης των µητέρων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3884.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4077, 4078, 4110, 4269, 4270, 4271.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4322, 4370.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4419, 4420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της διατίµησης σε προϊόντα κυλικείων δηµοσίων χώρων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4455, 4456.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4457,
τόµ. Ζ’, σ. 5524, τόµ. ΙΑ’, σ. 8475, τόµ. ΙΘ’, σ. 1991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διαταξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4995, 5051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5165, 5166, 5465.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5521, 5524, 5525.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5521, τόµ. ΙΔ’,
σ. 10980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5715,
5716, 5763, 5764, 5795, 5796.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6295, 6296,
6297, τόµ. Θ’, σ. 6767, 6916.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6970, 6971, 6972, 7037, 7073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7444, 7456, τόµ. Ι’, σ. 7679.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7456.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7493, 7494, 7523, 7524, 7554.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7721, 7732, 7733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7810, 7811, τόµ. ΙΑ’, σ. 7994,
8007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
των τελών διοδίων για τους ανάπηρους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7888.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7913.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8216, 8217, 8218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8363, 8370, 8380, 8474,
8475, 8678, τόµ. ΙΒ’, σ. 8802.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8427, τόµ. ΙΒ’, σ. 8717, 8718, 8719, 8852, 8853.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8746.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9377, 9378,
9385, 9462, 9474, 9475, 9476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον εφηβικό αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9397.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10154-10156, 10179.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό των Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών από τα προγράµµατα RAGBY και FAR κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10248, 10249.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10267, 10268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10314, 10343, 10344, 10375, 10376.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10884, 10885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10942, 10943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10980, τόµ. ΙΕ’, σ. 11057.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου
γηπέδου για την οµάδα της Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11045, 11048.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11624, 11625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11741,
11755, 11768, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αυξήσεων στους συνταξιούχους του Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης της Εµπορικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
11936.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11956, 11959, 11968.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12034.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12235, 12248,
12249.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481, 12505, 12506, 12533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 943-945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1752, 1753, 1754, 1765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Αγιονερίου στην Ελασσόνα κ.λπ. τόµ.
ΙΘ’, σ. 1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1823, 1824, 1900, 1911,
1927.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1861, 1862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1991, 1992, 1993, 2034, 2035, 2039, 2041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2053, 2077, 2113, 2158, 2159, 2180, 2181.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2053.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2234.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 279.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 442.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις».τόµ. Δ’, σ. 2548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2876.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διανοµή
βιβλίου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3580, 3581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ΕΡΑ Ιω-
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αννίνων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5544, 5545.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7171.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7594.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7941-7944, 7952, 7953, 7955, 7956, 7957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εκποµπών «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» και «Θεµατική
βραδιά» του Στέλιου Κούλογλου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9047,
9048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσίαση εκποµπής µε θέµα: «Η γέννηση ενός έθνους» στην
κρατική τηλεόραση κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11507, 11508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
των λογότυπων της Κρατικής Τηλεόρασης στην αγγλική εταιρεία RED BEE MEDIA. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12269, 12270,
12271.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12271.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 100.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1563, 1564.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2233.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2378, 2389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2924.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική και την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. τόµ. Ε’, σ. 3887, 3903.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7078.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7562.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες δια-

τάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7671.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10097.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ.
10097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε παράνοµες
χρηµατοδοτήσεις της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10124, 10125.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10891.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11614.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1793-1795, 1889, 1890,
1891, 1912, 1918-1920, 1944, 1945.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2737, 2738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6069, 6070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6069,
6070.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6392, 6393,
6394.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7205.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7333.
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ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 40.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 411, 412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2608, 26092612.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 203, 232, 241, 254.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10975-10977.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οι-

κονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2818, 2819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 57065708, 5759, 5794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6319.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7155, 7156.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση
θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας». τόµ. ΙΖ’,
σ. 88.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 266, 294, 295, 299, 312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
759.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 51.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1063, 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1173.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2641-2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5154-5156, 5429, 5430, 5450-5452, τόµ. Η’, σ.
5659, 5892.
Οµιλία του για ταχεία ανάρρωση και συµπαράσταση στην
κ. Μ. Γιαννάκου. τόµ. Η’, σ. 5692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6159, 6160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6318, τόµ. Θ’,
σ. 6803, 6804.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7124.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7572, 7573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7985, 7986.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7988,
7989, τόµ. ΙΖ’, σ. 773.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8291-8293, 8311, 8312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10321, 10322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περι ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συνα-

φείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11001.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11821,
18822, 11823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των αγελαδοτρόφων του Ν. Λάρισας
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
714, 773, 782.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 773, 782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1305.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 86.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 742, 800, 801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του

302
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1033, 1034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1171, 1172, 1397.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση των συντάξεων του Δηµοσίου από το
έτος 2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1645, 1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1944, 1972.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1944,
τόµ. Η’, σ. 5869, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11965.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 1944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2206.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2899, 2900,
2901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3157, 3215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3486, 3487, 3537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις περιουσίες των οµογενών µας στην

Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ε‘, σ. 3580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3736, 3791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4065, 4111, 4291, 4292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4327, 4369, 4370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5003, 5059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5170, 5475, 5476, τόµ. Η’, σ. 5691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5734.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6327, τόµ. Θ’,
σ. 6519, 6520, 6804.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7005, 7006.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7329.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7814, 7832, τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον των συνεταιριστικών εργοστασίων της Ξάνθης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8680.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10170.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10321, 10350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10392.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10944.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν.
3389/2005 για τις Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. τόµ. ΙΔ’, σ. 10971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11050, 11051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11787,
11788.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11965.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12100.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 66, 84, 85.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 142.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Ε-

θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 221, 222, 245, 246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 289, 290, 291, 317, 332, 333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 399, 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
718.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 87.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11077.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της «Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11841.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1972, 1973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2929, 2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές
διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3467.
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Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5956.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11782.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1204712049.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12077.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 157, 181,
182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 181,
182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 486,
529, 530, 531.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1844, 1845, 1864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2071, 2150, 2151, 2185.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 18.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2962.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8000-8003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10136-10138, 10179, 10180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και

άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 954.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 18.
Ανακοίνωση της εκλογής του ως Προέδρου της Βουλής.
τόµ. Α’, σ. 23.
Εναρκτήριος οµιλία του ως Προέδρου της Βουλής της ΙΒ’
Περιόδου της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 178,
τόµ. Δ’, σ. 2437, 2438, 2439, 2545, 2686, τόµ. Ε’, σ.
3247, 3248, τόµ. ΣΤ’, σ. 4148, 4150, 4151, 4153, τόµ. Η’,
σ. 6284, 6286, 6288, 6289, τόµ. Θ’, σ. 6442, 6453, 6454,
6455, 6494, 6495, 6496, 6826, 6832, 6858, 6859, 6860,
6863, 6916, 6917, 6920, 6946, τόµ. Ι’, σ. 7187, 7589,
7590, 7592, τόµ. ΙΑ’, σ. 8385, τόµ. ΙΓ’, σ. 10097, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11499, 11658, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12247, 12248, 12249, τόµ.
ΙΖ’, σ. 440, τόµ. ΙΗ’, σ. 828, 1082, 1083, 1084, 1302,
1389, 1392.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1436-1439.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1478, 1483.
Οµιλία του στην κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ. 1534.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1536, τόµ. Ι’,
σ. 7593, τόµ. ΙΔ’, σ. 10986, 10988, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12027,
12028, τόµ. ΙΖ’, σ. 686, 687, 688, τόµ. ΙΗ’, σ. 945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2437, 2438, 2439, 2688.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3692, 3699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3692, 3711.
Οµιλία του για τη συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. τόµ. Ε’, σ. 3850.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ. 3909.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5970, 6008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6454, 6494,
6495, 6496, 6826, 6832, 6858, 6859, 6860, 6863, 6916,
6917, 6920.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διαταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7187.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7589, 7590, 7592, 7593.
Οµιλία του επί της καθιέρωσης της 20ης Μαΐου ως «Ηµέρας της Θάλασσας και τιµής προς τη Ναυτιλία». τόµ. ΙΑ’, σ.
8081.
Οµιλία του στην Ειδική Διαδικασία για την τίµηση της «Ηµέρας της Ευρώπης». τόµ. ΙΒ’, σ. 8744.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8980.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9113.
Αναφορά του στη διαδικασία της Αναθεώρησης Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481.
Αναφορά του στη διαδικασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9481.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στη διαδικασία της Συνταγµατικής Αναθεώρησης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10052.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10269, 10270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10292.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Προστασία
του Περιβάλλοντος. τόµ. ΙΔ’, σ. 10860.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10861.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη κατά την οποία
ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy
παρίσταται και απευθύνεται προς την Ελληνική Βουλή. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10909-10910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10974, 10986, 10988, 10991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11741.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11940.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12027.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασής του : «Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)».
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12216, 12217, 12219, 12221, 12224, 12237,
12238, 12251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 398, 440.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
686.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 688, 689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 945.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 977.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της
διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1297, 1298, 1299, 1300,
1301, 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1389, 1392.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΗ’, σ. 1472.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 140.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7210.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7340.
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Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7618.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων
στις πυρόπληκτες περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10243.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11107.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12072.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 230.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών».». τόµ. Ε’,
σ. 3772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6468.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 320.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 405, 406.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 471.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2041, 2051.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.

2221-2223, 2242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2722.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3356.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην αγροτική οδοποιία του δήµου Αγιάσου Λέσβου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4257.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Συνεταιριστικές
Οργανώσεις. τόµ. ΣΤ’, σ. 4442-4444, 4456.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7022.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9055.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10138-10140, 10159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση Μνηµονίου Συµφωνίας για Συνεργασία στο Τοµέα
της Δηµόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και
της Οργάνωσης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Τοπικής Δηµόσιας Διοίκησης
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12463.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 177, 178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 269, 293, 314, 343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1970, 1971, 1994, 2025, 2038.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 264.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 514.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία», β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 2301, 2302, 2303, 2306, τόµ. Δ’, σ. 2418, 2419,
2420, 2434, 2438, 2440.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2420,
τόµ. Θ’, σ. 6842.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2434,
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2779, 2780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτίναξη
της φαρµακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ. 3228,
3229.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4228, 4230, 4231, 4234,
4238, 4243, 4247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5110, 5111, 5126, 5127,
5128, 5131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6471, 6472,
6837, 6842, 6843.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7160, 7161.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10216, 10217.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11950, 11951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
πλαφόν στις τιµές του ελαιόλαδου, την πάταξη της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11985, 11986.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12089,
12090, 12091, 12096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 448, 449, 450.

ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 313.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαγγελµατική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των σταφιδεργατών του Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
περιστατικό του τραυµατισµού τριών ειδικών φρουρών στην
Κρήτη, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων καταστολής της εγκληµατικής δράσης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1515.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1565.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία», β) Σύµβασης µεταξύ του Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 2293, τόµ. Δ’, σ. 2413.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή ξενώνων νοσηλείας για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ασθενείας. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
οικογενειακών ιατρών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4079, 4080.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4227.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση των
αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4255.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των χρονιζόντων προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5139, 5140.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 5539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ.
5784.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6314, τόµ. Θ’,
σ. 6796.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7203.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8462.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8759, 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9157.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11031, τόµ. ΙΖ’, σ. 55, 56, 57.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11796.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11966.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 56, 57.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 403, 440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2070.
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 32.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 974, 975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1200.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1568.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
2251.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3212.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3535.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
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σ. 3769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5788.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7805, 7806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8035.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8682.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10152, 10153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10318.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10393.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11034, 11035.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσί-

ου και της «Deutsche Telekom A.G.»». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11791.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12105,
12106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
719, 791.
Οµιλία της επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 791.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1189, 1190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2085, 2086, 2087.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Κ.Κ.Ε.). τόµ. ΙΒ’,
σ. 9425.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10062-10064.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10266, 10267,
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 11005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11025.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στο κλωστοϋφαντουργείο «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ» στο
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Ν. Λάρισας κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11983.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1208612088.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12210-12212.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12248, 12249, τόµ. ΙΖ’, σ. 789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
687, 692, 699, 700, 701, 729, 752, 773, 789, 790.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 687.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 692.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 773, 789, 790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 960, 961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1795-1797, 1822, 1891,
1892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στάση της
ηγεσίας της Αστυνοµίας για τα µέλη του Π.Α.ΜΕ. και του
Κ.Κ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1959.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λευκάδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6481.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7135, 7136.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10882.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της Εκθέ-

σεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της συσταθείσης µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής «Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τα άτοµα
µε αναπηρία». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 817.
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των ζωοτροφών. τόµ. Α’, σ. 535.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 682,
684, τόµ. Β’, σ. 1138, τόµ. Γ’, σ. 1680, 1681, 1689, 1745,
1749, 1936, 1937, 1939, 1940, 1944, 1949, 1950, 2199,
τόµ. Δ’, σ. 2516, 2523, 2524, 2530, 2531, τόµ. Ε’, σ.
3200, τόµ. ΣΤ’, σ. 4056, 4057, 4155, 4157, τόµ. Η’, σ.
5727, 5728, 6061, 6068, 6069, 6070, 6071, 6313, 6322,
τόµ. Θ’, σ. 6856, τόµ. Ι’, σ. 7233, 7532, 7589, τόµ. ΙΑ’, σ.
7974, 8096, 8382, 8678, τόµ. ΙΓ’, σ. 10058, τόµ. ΙΔ’, σ.
10887, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12475, τόµ. ΙΖ’, σ. 430, 477, 520, τόµ.
ΙΗ’, σ. 1024, 1113, 1114, 1115, 1286, 1288, τόµ. ΙΘ’, σ.
2130, 2131, 2132, 2133, 2137, 2138, 2189, 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 736.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκοµείο «‘Αγιος
Σάββας» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1747.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 1749, 1944,
τόµ. Δ’, σ. 2523, 2524, 2520, 2531, τόµ. ΙΔ’, σ. 10979,
10980, τόµ. ΙΖ’, σ. 255, 258, 259, τόµ. ΙΗ’, σ. 934, 935,
1399, 1400, 1402, 1403, 1452, τόµ. ΙΘ’, σ. 1799, 1800,
1853, 2050, 2051, 2052, 2193, 2195, 2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1936, 1937, 1939, 1940, 1944, 1949, 1950.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2530,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4457, τόµ. Η’, σ. 6070, τόµ. Θ’, σ. 6519, 6524,
6525, 6844, 6850, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12271, 12272, τόµ. ΙΗ’, σ.
1448, 1449, 1450, 1452, 1453, τόµ. ΙΘ’, σ. 1812, 1813,
2055, 2056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3368.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για
τα Ναρκωτικά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4155.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση των
αιτηµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνι-
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κή Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5117.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5980, 6001, 6002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6197, 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6519, 6520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφ’ενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7233.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7532, 7588, 7589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7653.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7919.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8991.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξε-

ων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9173, 9183, 9184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9401, 9402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9470, 9471,
9475, 9478, 9479.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεστέγαση των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11052.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11638.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11837.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 138, 141,
142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 235, 258, 259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 473,
475, 528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
761, 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 887.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1024, 1063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1110, 1111, 1113, 1114,
1115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατό-
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µων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1211, 1213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1346, 1399, 1400, 1402, 1403, 1430, 1448, 1449, 1450,
1452, 1453.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού Ι. Σκουλαρίκη. τόµ. ΙΘ’, σ. 1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2055, 2058, 2098, 2130, 2133, 2137, 2188, 2189,
2190, 2193, 2195.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 243.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 426-429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. τόµ. Α’, σ. 718, 719, 720.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οικολογικές
Πολιτικές στην Ελλάδα σε συνθήκες Φαινοµένου Θερµοκηπίου». τόµ. Β’, σ. 871-875, 877, 882, 884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1955, 1956, 1958-1961, 1962.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7166-7169, 7170.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12033,
12036, 12037, 12041, 12045, 12046, 12047, 12091,
12112-12116, 12118.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κήρυξη
του Ν. Αχαΐας ως πυρόπληκτης ζώνης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1028, 1029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-

λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1859, 1897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3525, 3526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες στην εφαρµογή των µέτρων για τους πυρόπληκτους
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6401, 6506,
6853.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7802, 7803.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8208-8210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».
τόµ. ΙΔ’, σ. 10381-10383, 10402.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12045,
12046, 12047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2154, 2155.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 267.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-
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βέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 396, 398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
του «ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 924, 925.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2770.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5955.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6369.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6445.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6773.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6828.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6866.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7196.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7321.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και

άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7599.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση της
παραλίας Λαγονησίου από την Επιχείρηση Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) στην εταιρεία Αττικός ‘Ηλιος Α.Ε. τόµ.
ΙΔ’, σ. 10972, 10973.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 550-553,
558, 560.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 268.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12245.
Οµιλία του επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ.
ΙΘ’, σ. 2102.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 28.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation
Limited και Μάϊκροσοφτ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής».
τόµ. Ε’, σ. 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6423, 6824.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
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7033.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7790, 7815, 7826, 7836, τόµ. ΙΑ’,
σ. 7974, 8009.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8450, τόµ. ΙΒ’, σ. 8833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11069.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11762.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
720, 790.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1349.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 97.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2915, 2916.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6239.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1791-1793, 1887, 1889,
1912, 1917.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 331.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της Βουλής: α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2006 και
β)Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2008. τόµ. Β’, σ.
1420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6405, 6406.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7049.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6480.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό του συστήµατος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ.
11509, 11510.
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ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 689, 690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 991, 992.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ.
1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1152-1154.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς ερωτήσεις σχετικά µε τις
ελλείψεις προσωπικού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ν. Ηρακλείου. τόµ. Β’, σ. 1532.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1559, 1560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1654, 1655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’,
σ. 1788-1790, 1807.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ’, σ.
1825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1863, 1901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος
Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1965.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κτηνοτροφία.
τόµ. Γ’, σ. 1998, 2011, 2012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2948, 2950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3133, 3216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαρκή
χρηµατοδότηση και τη σωστή διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. ΣΤ’, σ. 3919.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4412, 4421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5462, 5463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
χορήγησης φαρµάκων στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου από τους φαρµακοποιούς εξαιτίας της συσσώρευσης ανεξόφλητων χρεών προς το δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5790.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6061.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6061,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6421, 6422,
6508, 6509, 6801.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7013.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7681, 7682.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8296, 8313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8467, 8468.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9179, 9181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10162.
Οµιλία του στο σχεδίο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10353.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11058.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυνοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12508, 12509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 60, 61, 62, 89.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 110-112,
144, 145.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 156.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 447, 448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεπάρκεια δοµών και λειτουργιών στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας
στην Κρήτη κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 937-940, 1002-1004, 1010,
1011, 1012, 1124, 1128, 1129, 1130, 1134, 1142,1143.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 79.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 393-395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 503, 504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιλογές
των στελεχών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Α‘, σ. 618, 619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής σχολικών κτηρίων στην περιφέρεια
Πελοποννήσου. τόµ. Β’, σ. 1042, 1043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιλογές προϊσταµένων στην Εκπαίδευση. τόµ. Δ’, σ. 2379-2382, 2390,
2391, 2394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2775-2777.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ. 3909.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7061.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8827-8829, 8852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη συµµετοχή φοιτητών ή αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
πρακτικής άσκησης του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9036,
9038.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α’, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481, 12482, 12487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχια-
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κές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12481, 12482, 12487, 1249512498, 12500, 12501, 12503, 12533, 12534.
Συγχαρητήρια αναφορά του στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 217, 222, 223, 224, 226, 230.
Οµιλία του στον εορτασµό της τριακοστής τετάρτης επετείου από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΖ’, σ. 512, 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 820, 825, 826, 827, 837,
841, 882, 886, 887, 901, 911, 914, 917, 918.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 820,
841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1147, 1157, 1181-1183, 1184, 1185, 1203,
1205, 1206, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1157.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 633, 634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 912, 913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα γυµνάσια κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε εργολάβους στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1919, 1920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαµένουν στην εστία «Τίµιος Σταυρός» του Ρεθύµνου, η οποία θα κλείσει λόγω επικινδυνότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας στους Ποµάκους της Θράκης
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
και τις προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
τόµ. Ε’, σ. 3347, 3348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5150, 5177, 5459, 5474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή

των δεδουλευµένων στους έκτακτους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5505, 5506.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε θέσεις του Προέδρου
του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) για ιστορικά
γεγονότα κατά την παρουσία βιβλίου του. τόµ. Η’, σ. 5592,
5593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το συνέδριο
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για θέµατα που αφορούν στους
«Τσάµηδες» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5867, 5868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του καθηγητή κ. Βερέµη στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6020, 6021.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του θέµατος καταγραφής συνοµιλιών εργαζοµένων στο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6225, 6226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην λειτουργία των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ι’, σ.
7753, 7754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
για επαρκή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7889, 7890.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του κλάδου θεατρικών σπουδών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερµού, που πρόσκειται στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από τις φοιτητικές εκλογές στη Νοµική Σχολή Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9090,
9091.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, 9093.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ’, σ. 9092, 9093, 9099-9101,
9110, 9112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΙΓ’, σ. 10209, 10210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 12516, 12517, 12518, 12520,
12528, 12530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 849, 915.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 61.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο µισθολόγιο των αξιωµατικών. τόµ. Α’, σ. 531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µαταίωση της διακλαδικής
στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
553, 554.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
614, 615, 616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης Europa, µεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες για την Οργάνωση, τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες έρευνας σε θέµατα άµυνας (Europa)». τόµ. Β’, σ. 949,
951, 952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης Συνεργασίας, µεταξύ
των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερµανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Ισπανίας,
σχετικά µε τις προκαταρκτικές µελέτες για τον ορισµό και
τη δηµιουργία πολυεθνικού συστήµατος διαστηµικής απεικόνισης (MUSIS) για την παρακολούθηση, την αναγνώριση
και την παρατήρηση». τόµ. Β’, σ. 949, 951, 952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας European Research
Grouping Arrangement No 1 (ERG No 1), µεταξύ των Υπουργών Εθνικής ‘Αµυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της
Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της
Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεµβούργου,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουµανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην
έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα άµυνας». τόµ. Β’, σ. 949,
951, 952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1099, 1100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1712, 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας διοικητικής φύσεως µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (UCAV)». τόµ. Γ’, σ. 2067, 2068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πεδίο ασκήσεων της περιοχής Ψηλού Στάλου στο Ν. ‘Εβρου κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αύξηση του αριθµού των
Ελλήνων στρατιωτικών στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2273, 2274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οδοιπορικά έξοδα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας των στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ’, σ. 2275, 2276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και στο Πρωτόκολλο για τα
Προνόµια και Ασυλίες του Κέντρου αυτού». τόµ. Ε’, σ.

3404, 3405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αµοιβές υψηλόβαθµων στελεχών-υπαλλήλων σε Δ.Ε.Κ.Ο., Οργανισµούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3817, 3818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4070, 4072, 4072, 4103, 4109, 4134, 4136, 4137,
4288, 4293, 4295, τόµ. Ζ’, σ. 4715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στην έλλειψη συστηµάτων αυτοπροστασίας από τα ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη και ελικόπτερα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5545, 5546, 5547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εναλλακτική κοινωνική θητεία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6228.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8210-8212, 8218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της πώλησης του Ο.Τ.Ε. για την εθνική άµυνα της χώρας µας. τόµ. ΙΒ’, σ. 9089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική στράτευση στα δεκαοκτώ κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9402,
9403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της διάταξης, για κατ’ εξαίρεση µετάθεση πυροπλήκτων
στρατεύσιµων του Ν. Ηλείας για όλες τις Ε.Σ.Σ.Ο. που θα
καταταγούν το 2008. τόµ. ΙΔ’, σ. 10858, 10859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση επιδόµατος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ.
τόµ. ΙΖ’, σ. 41, 42.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στρατιωτική άσκηση «ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2008» στην περιοχή Ασκού-Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης, τις συνέπειες στην περιοχή
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1781, 1782.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3738, 3739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7678, 7679.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12111.
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ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005». τόµ. Β’, σ. 1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3267.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6418.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8033.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8861, 8898, 9017.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10075.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11067.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11628.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12108.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 406, 407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
690, 696-698, 727, 761, 762, 765, 766, 772, 779, 800.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 690.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 772, 773, 779, 800.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 772,
773, 779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 912.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1061, 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1388, 1389.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. ι’, σ. 7520.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 91.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 981, 982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1177, 1178.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1753-1755.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ.
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2231, 2232.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2452-2454, 2487-2489,
2516, 2524, 2545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2735.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3166.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3467-3469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4284, 4285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5719.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6240, 6241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6349.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8034.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8950.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9165, 9166.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10930-10932, τόµ. ΙΕ’, σ. 11522-11524..
Συλλυπητήρια αναφορά του προς τις οικογένειες των νεκρών και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό. τόµ. ΙΔ’, σ. 10930.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12049.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 846, 847.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 995.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1176, 1177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1322.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2840, 2841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους αγρότες και τις
αγρότισσες. τόµ. Ε’, σ. 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4067, 4068, 4125, 4283.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4107,
τόµ. Θ’, σ. 6524, 6525, τόµ. ΙΗ’, σ. 1304.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6329, τοµ. Θ΄,
σ. 6524, 6525, 6768, 6812, 6813.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6963, 6964.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7995.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
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την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
722, 777.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 936, 1001, 1002, 1009,
1010, 1011, 1012, 1127, 1128, 1130, 1142, 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1302, 1303, 1304.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1302.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 154.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 219-221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2809-2811.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5563-5566, 5569, 5576, 5577, 5578, 5579,
5580.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 5579, 5580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
του προγράµµατος παρακολούθησης των νερών του Θερµαϊκού κόλπου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6544,
6545.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7023, 7024.
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 68.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2724, 2725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3795.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6478.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7093.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7553, 7554.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9490.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10105.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 330.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1560, 1561.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’,
σ. 1792, 1808.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2871, 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4999, 5045, 5046.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
των ναρκωτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5114, 5128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5708,
5754, 5760, 5761, 5795.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6000, 6001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
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Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6210, 6211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6492, 6493,
6799.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορήγηση του νέου κολυµβητηρίου Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
10123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11827.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 980, 981.
Αναφορά του και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1337.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2950, 2951.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7150.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΙΑ’, σ. 8208.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας

84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 528.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α’, σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2870.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7119.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8403-8405.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1354,
1355.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ’, σ. 1354,
1355.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης
Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1937, 1939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2650-2652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3473, 3474.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6232, 6233.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµα-
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τος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7110, 7111.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8441.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12019.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
19.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2823.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6385.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». τόµ. ΙΘ’, σ.
1734-1736, 1757-1759, 1767.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 36.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» τόµ. Δ’, σ. 2415, 2438.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς µε αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356, 4357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6320-6322.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7031, 7032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2045-2048, 2051, 2093, 2094, 2130, 2132.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεαφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2051.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 49.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7209.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7339.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7617.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 644-646, 680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2536, 2537.
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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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2970, 2971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3296.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3355, 3366.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι παραγωγοί καπνού. τόµ. Ζ’, σ. 5105.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιλογή δικαιούχων προγράµµατος «STAGE» σε φορείς της Μαγνησίας.
τόµ. Η’, σ. 5876, 5877, 5878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6348, 6349.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία υπέβαλε την
παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ.
9408.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 231.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2005» β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2005» τόµ. Β’, σ. 1031.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1801, 1802, 1803, 1811.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2327.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2588, 2589, 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2720, 2721.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τον Ο.Τ.Ε.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4407, 4408, 4420.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
τόµ. Η’, σ. 5562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5714,
5715, 5717, 5787.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8

Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6055-6057, 6074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6333, τόµ. Θ’,
σ. 6811.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6983.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7233,
τόµ. ΙΕ’, σ. 11741, τόµ. ΙΘ’, σ. 2130, 2131, 2132, 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφ’ενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telecom A.G.». τόµ. ΙΕ’, σ. 11741,
11744-11746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη
1993) καθώς και της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη 23 Ιουνίου
1993, όπως τροποποιήθηκε, στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». τόµ. ΙΘ’,
σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1843, 1863, 1864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
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σ. 2048-2050, 2075, 2076, 2095, 2096, 2114, 2131,
2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2169, 2170, 2191,
2192, 2193.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ’, σ. 2050, 2169,
2170, 2193.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Αρτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1397.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2188.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3195.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης». τόµ.
Ε’, σ. 3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5002, 5061.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5943.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6488, 6489,
6764.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7197.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7325.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8674, 8675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 967, 1115.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1325, 1386.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
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20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 987, 999.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 81 και ειδικό
αριθµό 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2561.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας, η οποία υπεβλήθη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου και ογδόντα
εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7208.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7338.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7616.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των Αναθεωρητέων Διατάξεων του Συντάγµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9493.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10108.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11106.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11637.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11836.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12142.

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ.
Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των ευεργετικών µέτρων στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της
Αιγιαλείας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1117, 1118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1145-1147, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1860, 1890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2450-2452, 2517, 2525,
2545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3724, 3725.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων που έγινε στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4437.
Οµιλία του στη µνήµη του πρώην Βουλευτή Π. Κοσιώνη.
τόµ. Ζ’, σ. 4979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 4979-4981, 5040, 5041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5164.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5994.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
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τόµ. Η’, σ. 6207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6230.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6430, 6768,
6845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7794, 7828, 7837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. τόµ. Ι’,
σ. 7933.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8354, 8459, 8460, 8461,
8802.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8407, τόµ. ΙΒ’, σ. 8719, 8855, 8856, 8857, 8897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8914-8916, 8963.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9404, 9421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης για τις
προστατευόµενες περιοχές Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Χελµού-Βουραϊκού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα των πατατοπαραγωγών του Ν. Αχαΐας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 10246.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10253-10255, 10268.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρω-

ση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11827.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
701-703, 730, 752, 774, 775.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 774, 775.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ειδικό Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δοµές Διαχείρισης».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1029, 1030.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1389,
1390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. δ’, σ. 2490-2492.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Χίου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2458-2460.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2738.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµι-
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κό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6141.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6417, 6418.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9125.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες της χώρας µας. τόµ. ΙΖ’, σ. 155, 180,
181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1977.
Φ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 336.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κήρυξη
ως διατηρητέου του συγκροτήµατος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. Α’, σ. 497.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια
του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1704.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του ν. 2742/99 για την αποκατάσταση των κατεστραµµένων περιοχών από τις πυρκαγιές κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1924.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης
του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα- Πύργος-Τσακώνα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Γ’, σ.
1945, 1946, 1950.

Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 1945.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κοινωνικές παροχές και οικονοµικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»».
τόµ. Γ’, σ. 2180, 2211, 2212.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2223,
2244, 2255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3125-3127, 3184,
3185.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης».
τόµ. Ε’, σ. 3330.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3768.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή του µαθήµατος «Περιβαλλοντική Συνείδηση και Ευθύνη» στη θεσµοθετηµένη Εκπαίδευση»». τόµ. ΣΤ’, σ. 4186.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου στην περιοχή του
Γουδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5183, τόµ. Η’, σ. 5685, 5688, 5689.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5837.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2006» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Η’,
σ. 6258.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη των «ΞΕΝΙΑ» και τον χαρακτηρισµό τους
ως διατηρητέα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6275.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6470, 6766,
6767, 6723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7228, 7229, 7684.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7508, 7509, 7531, 7532.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7532.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρ-
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κων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7756, 7757, 7769, 7770.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8425, τόµ. ΙΒ’, σ. 8725, 8862, 8896, 9011.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8988.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9136.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10346.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10385, 10403.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10891.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρατικά
µουσεία σύγχρονης τέχνης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11990.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 1202412026.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12235.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12520.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συντονισµένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου». τόµ. ΙΘ’, σ. 1714.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη απόφασης για τη δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή Γουδή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1960.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δικαιώµατα-Υποχρεώσεις επιβατών και µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ.
1978, 2028.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 2068.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2104.

Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2225, 2226.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2884, 2885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6394, 6395.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7081.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 80.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 403.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4290.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7571, 7572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10348.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
20.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 66.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 837.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247, 3248-3250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4117, 4126, 4127, 4288, 4289, 4301.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ’, σ. 4117.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5993, 5994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6464.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10862, 10863.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 983, 984, 1122.
Αναφορά της και ευχές για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. τόµ. ΙΗ’, σ. 983.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1338.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Γρεβενών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 269.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 388-390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αγωγό
πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. τόµ. Β’, σ.
1409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις αυξήσεις των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. τόµ. Δ’, σ. 2576, 2577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2967-2969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 5664, 5667, 5669, 5670.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον αειφορικό ενεργειακό σχεδιασµό. τόµ. Η’, σ. 5838-5842, 5850, 5852.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7157-7160.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, στην
προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την πορεία
και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΑ’, σ.
8102-8104.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8310, 8311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Μέτρα
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 8344, 8348, 8459, 8469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083, 9084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946
«Περί Αγορανοµικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΓ’, σ. 10128, 10180-10182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10205, 10207.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11634.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11834.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12133.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ακρίβειας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12578.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Για
την ελάφρυνση των νοικοκυριών και την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση». τόµ. ΙΖ’, σ. 138.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 44.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2738, 2739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3213, 3214, 3215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5717,
5793.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 6005.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7089, 7090.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 10870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 953, 954.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 652, 688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 972.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1487.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1555.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1745,
τόµ. Δ’, σ. 2433, 2439.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις στο
Δηµόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. τόµ. Γ’, σ. 1752.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Επίδοµα θέρµανσης». τόµ. Γ’, σ. 2232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2294, τόµ. Δ’, σ. 2405-2407, 2434, 2439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2471, 2537.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών». τόµ. Ε’,
σ. 3764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ.
5786.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6462, 6797.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7319.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8756, 8757, 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9375.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα για τη χρήση µουσικής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου, εισοδηµατική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
10316.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης ε-
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σόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
736, 779.
Οµιλία του επί των τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 952, 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ.
1319, 1384.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α’, σ. 20.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 375, 424.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των καυσίµων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ. 1480.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατάρτισης των δασικών χαρτών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πληµµύρες και την προώθηση ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών υποδοµών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1731.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τις συνέπειες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. Γ’, σ. 2044, 2053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις αυξήσεις των τιµών στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. τόµ. Δ’, σ. 2576.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2601.
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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2768.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Για
την παρακολούθηση της πολιτικής της µετανάστευσης».
τόµ. Ε’, σ. 3315.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. τόµ. Ε’, σ. 3360, 3368.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004
«εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’, σ. 3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3694, 3721, 3762.
Οµιλία του επί της κοιµήσεως του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. τόµ. Ε’, σ. 3910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4314, 4335.
Οµιλία του επί αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: «Διοίκηση και Διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη
και των περιουσιών τους». τόµ. ΣΤ’, σ. 4314.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5888, 5896.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές από τις χιονοπτώσεις στο Ν. Χανίων και την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6288, τόµ. Θ’,
σ. 6379, 6915.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6288,
τόµ. Θ’, σ. 6915.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7070, 7071, 7074.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7492, 7565-7567.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7768.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τις Η.Π.Α. για τους επιβάτες των υπερατλαντικών πτήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7887.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα ντόπινγκ στον αθλητισµό κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8202.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8402.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία. τόµ. ΙΒ’, σ. 9117-9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11063, 11064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε εκδήλωση
αλληλεγγύης στους πέντε Κουβανούς που κρατούνται στις
Η.Π.Α. κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11562.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11571, 11578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών
και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11805,
11821.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τον τουρισµό. τόµ. ΙΖ’, σ. 553, 559.
Οµιλία του στη συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του
ατυχήµατος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος.
τόµ. ΙΖ’, σ. 553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1186-1188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στρατιωτική άσκηση «ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2008» στην περιοχή Ασκού-Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης, τις συνέπειες στην περιοχή
κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων σε µονές, εκκλησία και
ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2052, 2163, 2181, 2182.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2052.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απόδοση στο
Δηµόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου ‘Ορους και την άρση των απαλλαγών τους από φορολογικές υποχρεώσεις.
τόµ. ΙΘ’, σ. 2233.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.

20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ. Β’, σ. 828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2835, 2836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών
παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3476.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7161.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3146.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5991.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις
για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6373.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διάταξεις». τόµ. Θ’, σ. 6448.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρώτης ενότητας των άρθρων 1 έως 139 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6776.
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Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 143 και 144 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6831.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 146 και 148 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική
και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 6869.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7148, 7149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7990.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/1983/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
τόµ. ΙΗ’, σ. 1177.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στο Ν. Κέρκυρας,
την αποκατάσταση της περιοχής Τεµπλονίου κ.λπ. τόµ. Α’,

σ. 550.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α)Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων- Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2281, 2305, τόµ. Δ’, σ. 2407, 2430, 2434,
2439.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 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 2008». τόµ. Δ’, σ. 2873, 2874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ.
Ε’, σ. 3515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των ναυτεργατών που εργάζονται στο πλοίο «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» της ναυτιλιακής εταιρείας «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5025.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Κέρκυρας. τόµ. Η’, σ. 5591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξόφληση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία τη Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6408, 6409.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7511.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Δηµόσια Νοσοκοµεία και την εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου αγαθού
της υγείας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8768, 8769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους θανάτους νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 10211.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης Ουσιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 10228.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Λευκίµµης Κέρκυρας για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή, την επέµβαση της αστυνοµίας
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11558, 11559.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας
στους χώρους εργασίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 11566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη
1993) καθώς και της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη 23 Ιουνίου
1993, όπως τροποποιήθηκε, στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». τόµ. ΙΘ’,
σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης». τόµ. ΙΘ’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1824.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α’, σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 74.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέµα των
υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ.
5958.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’,
σ. 256, 257.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 204.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
δικαστικών αποφάσεων για καταχρηστικές συµπεριφορές
Τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών και καταθετών κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 616, 617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε διώξεις συνδικαλιστών δικαστών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 923, 924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δίκες α-

γροτών στην Αιγιαλεία κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1471, 1472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά που νοµιµοποιεί τη συλλογή και χρήση των στοιχείων από βιντεοκάµερες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1511, 1512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πόρισµα
Ζορµπά για τα οµόλογα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1512, 1513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές και την παραίτηση του
Προέδρου και µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1742, 1743.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2462-2465, 2472, 2481,
2482, 2483, 2484, 2494, 2495, 2496, 2497, 2501-2503,
2517, 2518, 2521, 2524, 2530, 2541, 2542.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2523.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2524,
2531, τόµ. Ε’, σ. 3248, τόµ. ΣΤ’, σ. 4150, τόµ. Θ’, σ. 6980,
6981, τόµ. ΙΒ’, σ. 8691, 8692, 8693, τόµ. ΙΖ’, σ. 439. .
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2529,
2530, τόµ. ΣΤ’, σ. 4683, 4684, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11929, τόµ.
ΙΘ’, σ. 1780, 1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται
στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας
σε ποινικές υποθέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2577, 2578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2862-2864.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αυτονοµία των
ανεξάρτητων αρχών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
τόµ. Ε’, σ. 3086-3090, 3102, 3109, 3110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών». τόµ. Ε’,
σ. 3247, 3248, 3262, 3263-3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
χειρισµού υποθέσεων µε πολιτικές προεκτάσεις από λειτουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3511, 3512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε καταγγελίες για µίζες που
διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα από τη «SIEMENS» κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4151, 4152, 4153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διερεύνηση του σκανδάλου «SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4349,
4350, 4351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξαρτησία του Συµβουλίου της Επικρατείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4351, 4352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των τοξικολογικών εργαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4431,
4432.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτά-
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σεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4680, 4681, 4682,
4684, 4701, 4702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προφυλάκιση συνοριακού φρουρού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5021, 5022.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα των υποκλοπών
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τόµ. Η’, σ. 5926, 5927,
5930, 5941.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6972, 6977, 6978, 6980, 6981.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη σε
βάρος του Προέδρου της ‘Ενωσης Εισαγγελέων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7931, 7932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8025, 8026, 8027, 8039-8043, 8060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσκεψη
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά στη Μόσχα και
τις σχέσεις του µε το γενικό εισαγγελέα Ρωσίας κ. Γιούρι
Τσάικα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8691, 8692, 8693.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8717, 8718, 8719, 8881-8883, 9015-9017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST),
Kοινές Οµάδες ‘Ερευνας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8953-8956, 8960, 8963-8965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». τόµ. ΙΒ’, σ. 9167-9170, 9172,
9174, 9183, 9184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο και το σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9411-9413, 9415, 9422, 9423.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
σ. 10068, 10069, 10070, 10073, 10074, 10082, 10089,
10093, 10096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 10926, 10946, 10947, 10948, 10951, τόµ. ΙΕ’, σ.
11519, 11533, 11534, 11540.

Συλλυπητήρια αναφορά προς τις οικογένειες των νεκρών
και των πληγέντων της Αχαΐας και Ηλείας από το σεισµό.
τόµ. ΙΔ’, σ. 10947.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11591-11593.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ., β) σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στην Χαλκίδα
κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11926, 11928, 11929.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ.
104, 105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση της δικαιοσύνης για την ανανέωση συµβολαίου ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. «‘Αρης» κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 105, 106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΖ’, σ. 381, 382, 393, 394, 395, 400, 408-410, 419,
425, 426, 427, 428, 431, 433,439, 449, 461, 462, 463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αποστολή δικογραφίας για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου στη Βουλή κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1778, 1779.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 211-213.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 515,
516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
υπογειοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου του προαστιακού σιδηροδρόµου στο τµήµα που εµπίπτει στα όρια
του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 597, 598, 599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην αποστολή µηνυµάτων από
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας των Σκοπίων σε κατοίκους του
Ν. Σερρών. τόµ. Α’, σ. 722, 723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 910, 911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κινδύνους από αναφλέξεις λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ. κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1784, 1785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1786,
1787.

337
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1794, 1798, 1800, 1801, 1809, 1810, 1811, 1812.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ’, σ.
1825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2325, 2327.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2325,
2327, 2329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση µε το Καστελλόριζο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2370,
2371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Ολυµπιακή Αεροπορία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2511, 2512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
του Κοινοτικού Επιτρόπου για το θέµα της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Δ’, σ. 2579, 2580, 2581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2603, 2604, 2605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2858-2860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το νέο Αεροδρόµιο Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 3577,
3577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης από
τη µείωση των δροµολογίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3814, 3815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των αστικών συγκοινωνιών σε όλη την Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3879, 3880.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη σηµερινή δραστηριότητα των «Μακεδονικών Αερογραµµών». τόµ. ΣΤ’, σ.
4260, 4261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οδική ασφάλεια στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των εισιτηρίων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5502, 5503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οδική βοήθεια οχηµάτων». τόµ. Η’, σ. 5715,
5717, 5721-5724, 5725, 5726, 5727, 5729, 5730, 5754,
5760, 5761, 5762, 5763, 5765, 5772, 5776, 5778, 5779,
5780, 5782, 5786, 5788, 5790, 5795, 5796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης για τον Ο.Σ.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5752,
5753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στην Ολυµπιακή Αεροπορία, Ο.Τ.Ε.,
Ο.Σ.Ε. και Δ.Ε.Η. τόµ. Η‘, σ. 5885, 5886, 5887, 5888,
5895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση σύµβασης για την τροποποίηση και
συµπλήρωση της από 30.04.01 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.». τόµ. Η’, σ.
6063, 6065, 6066, 6068, 6075, 6076, 6078, 6083.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.

7051-7053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής αφ’ενός
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της
Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας
της Φιλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας,
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου». τόµ. Ι’, σ. 7233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία «ΤΡΑΜ Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8750, 8751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στους τοµείς των ταχυδροµείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών». τόµ. ΙΒ’, σ. 8918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». τόµ. ΙΒ’, σ. 8918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση έως και 100% στις τιµές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9434, 9435.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’, σ. 10100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των πεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 10856, 10857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από το αεροδρόµιο «Διαγόρας» της
Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11505, 11507.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς πράξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 11630.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και
της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Deutsche Telekom A.G.». τόµ. ΙΣΤ‘, σ. 11830.
Επιστολή για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
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Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
12123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΖ’, σ. 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη
1993) καθώς και της πράξης που τροποποιεί τη Σύµβαση
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) και αφορά στη Σύµβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ΕRO) (Χάγη 23 Ιουνίου
1993, όπως τροποποιήθηκε, στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου 2002)». τόµ. ΙΘ’, σ. 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν». τόµ. ΙΘ’,
σ. 1556.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,
1853, 1857, 1858, 1860, 1864, 1868, 1869, 1870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’,
σ. 2056, 2057, 2058, 2073, 2074, 2075, 2076, 2089,
2093, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2147, 2156,
2157, 2158, 2159, 2163, 2164, 2177, 2190, 2191, 2193.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών». τόµ. ΙΘ’, σ. 2056, 2057, 2058.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ’, σ. 2190.
ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 53.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
για καταπάτηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των µεταναστών από τις Αστυνοµικές και Λιµενικές αρχές. τόµ. Β’, σ. 1410, 1411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1411, 1412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίθεση
εµπόρων ναρκωτικών σε αστυνοµικούς στην Κρήτη κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1412, 1413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1469, 1470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φύλαξη ιδιωτών επιχειρηµατιών και δηµοσιογράφων από αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1678, 1679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους για τον εντοπισµό φυτειών ινδικής κάνναβης στην περιοχή των Ζωνιανών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Παραίτηση-Διαµαρτυρία του Προέδρου των µελών της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.λπ. τόµ. Γ’,
σ. 1748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα που

λαµβάνει το Κράτος για τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1781, 1782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος των λαθροµεταναστών στην περιοχή της
Πάτρας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1925, 1926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων από την Αστυνοµία κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 2508, 2509, 2510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2830-2833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανθρώπινη διαβίωση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3234, 3235.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αστυνοµική επιχείρηση στον καταυλισµό Αφγανών προσφύγων που έγινε στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4217,
4219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας από µέλη της Χρυσής Αυγής κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4405, 4406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5030, 5033, 5035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6226, 6227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχόληση και τα ατοµικά µέσα προστασίας των εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6548, 6550.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
6994, 6996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις βιαιοπραγίες σε βάρος αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7700, 7705.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων της
Κυβέρνησης για τις συµβάσεις των τραπεζών. τόµ. Ι’, σ.
7707.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ι’, σ. 7900, 7904, 7906, 7916, 7919, 7920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα επεισόδια
στη Μανωλάδα του Ν. Ηλείας µε τους µετανάστες εργάτες
γης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8696, 8697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8789, 8791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποσπάσεις αστυνοµικών από τµήµατα της Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8791, 8792.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων. τόµ.
ΙΒ’, σ. 9064-9069, 9071, 9072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
γονικής άδειας στο αστυνοµικό προσωπικό κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 9345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της παρουσίας εξαρτηµένων ατόµων
στον πεζόδροµο της Τοσίτσα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9346, 9348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στο Ν. Ρεθύµνου. τόµ. ΙΒ’,
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σ. 9395, 9396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 10126, 10127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα «Μέτρα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσµατική δασοπροστασία». τόµ. ΙΓ’, σ. 10258-10260, 10270, 10271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΕ’, σ. 11024, 11048, 11051, 11052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Λευκίµµης Κέρκυρας για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή, την επέµβαση της αστυνοµίας
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 11558, 11559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο συµβάν µε τον τραυµατισµό αστυνοµικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12272,
12274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εµπρησµούς σε βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας από οµάδες
αντιεξουσιαστών, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 12275, 12276.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ’, σ. 56, 57.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας».
τόµ. ΙΖ’, σ. 56, 57, 67, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 97, 98.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στάση της
ηγεσίας της Αστυνοµίας για τα µέλη του Π.Α.ΜΕ. και του
Κ.Κ.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΘ’, σ. 1958, 1959.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ.
20.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 93.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 34 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση Συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις».τόµ. Γ’, σ. 1845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6482.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο). τόµ.
Α’, σ. 21.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 318.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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». τόµ. Α’, σ. 642-644, 678, 703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξια-

κών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013». τόµ. Β’, σ. 1192.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1470.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Ι.Κ.Α. τόµ. Β’, σ.
1491, 1492, 1501.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αύξηση συντάξεων του Δηµοσίου από το έτος
2007 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1634, 1719.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ΕΛ.ΤΑ. τόµ. Γ’, σ.
1790, 1808.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση α) Σύµβασης Δωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο»
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκοµείο Παίδων-Η Αγία Σοφία» και β) Σύµβασης µεταξύ του
Σωµατείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2298.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Δ’, σ. 2349.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις ναυλώσεις αεροσκαφών από τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. Δ’, σ.
2590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2879-2881.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3619, 3620.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Ελληνίδα αγρότισσα,
µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα Γυναικών που τιµώνται στις 8
Μαρτίου. τόµ. Η’, σ. 5998.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6289.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6289, 6290,
6291, τόµ. Θ’, σ. 6458, 6459, 6787, 6788, 6848, 6849,
6850.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για την
πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Θ’, σ.
7041.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7555.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8982, 9470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Θέµατα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 9372, 9373.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των δοµηµένων οµολόγων. τόµ. ΙΓ’,
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σ. 10076, 10077.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των µισθών στους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, την
κλαδική σύµβαση στον τραπεζικό τοµέα κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ.
10852, 10853.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων µε τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισµένες συναφείς
πράξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 11628.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την έγκριση του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12052.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
711, 712.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ολυµπιακές Αερογραµµές. τόµ. ΙΘ’, σ. 1845, 1865.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 21.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες στο τοµέα της ψυχικής υγείας στη Χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1675.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3618, 3619.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση πιθανής εµπλοκής Κυβερνητικών παραγόντων
και Κρατικών στελεχών σε δραστηριότητες της γερµανικής
εταιρείας «SIEMENS». τόµ. ΣΤ’, σ. 4673, 4674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ζ’, σ. 5196.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µίσθωση των
σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠ.Ο.) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθµίσεις για το προσωπικό της

Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η’, σ. 6189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6533.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 9083.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α’, σ. 21.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 350.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ‘Εκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών για τα νερά
της Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6469.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόµµατός του. τόµ. Ι’, σ. 7156, 7157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7675, 7677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την άνιση κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7937, 7951.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α’, σ. 21.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α’, σ. 161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξέλιξη
του θέµατος για τη νοµική ισοτιµία στον τραυµατισµό, στην
αναπηρία, στο θάνατο συµβασιούχων δασοπυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1517.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής: «Για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών». τόµ. Β’, σ.
1562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2008». τόµ. Δ’, σ. 2966, 2967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»». τόµ. Ε’,
σ. 3794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6767, 6768,
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6823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Μέτρα
για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7442-7444, 7458.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Ζιλ Ντασέν. τόµ. Ι’, σ. 7458, 7459, 7676, 7677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πάρκων πρασίνου στις περιοχές Ελληνικό, Γουδή και Ελαιώνας. τόµ. Ι’, σ. 7759, 7760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
9354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ.
688, 693, 706.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ’, σ. 688, τόµ. ΙΘ’,
σ. 1799, 1800.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νό-

µου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ’, σ. 693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «‘Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 831, 843, 902, 903, 904,
916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία κατά την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγού φυσικού αερίου στο έδαφος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας». τόµ. ΙΗ’, σ. 1085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ’, σ. 1123, 1135, 1137, 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ’, σ. 1797-1799, 1800, 1898,
1899, 1900, 1912, 1913, 1926, 1929, 1932, 1941.
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ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια Αναθεωρητικής Βουλής
Α΄

26-09-2007

Α΄

1-22

Β΄

27-09-2007 (πρωί)

Α΄

23-26

Γ΄

27-09-2007 (απόγευµα) Α΄

27-176

Δ΄

28-09-2007

Α΄

177-182

Ε΄

29-09-2007

Α΄

183-364

ΣΤ΄

30-09-2007

Α΄

365-464

Ζ΄

4-10-2007

Α΄

465-498

Η΄

5-10-2007

Α΄

499-508

Θ΄

8-10-2007

Α΄

509-528

Ι΄

11-10-2007

Α΄

529-544

ΙΑ΄

12-10-2007

Α΄

545-558

ΙΒ΄

15-10-2007

Α΄

559-586

ΙΓ΄

18-10-2007

Α΄

587-600

ΙΔ΄

19-10-2007

Α΄

601-620

ΙΕ΄

22-10-2007

Α΄

621-636

ΙΣΤ΄

23-10-2007

Α΄

637-668

ΙΖ΄

24-10-2007

Α΄

669-706

ΙΗ΄

25-10-2007

Α΄

707-752

ΙΘ΄

30-10-2007

Α΄

753-806

Κ΄

31-10-2007

Β΄

807-848

ΚΑ΄

1-11-2007

Β΄

849-896

ΚΒ΄

2-11-2007

Β΄

897-916

ΚΓ΄

5-11-2007

Β΄

917-934

ΚΔ΄

6-11-2007

Β΄

935-1004

ΚΕ΄

7-11-2007

Β΄

1005-1034

ΚΣΤ΄

8-11-2007

Β΄

1035-1084

ΚΖ΄

9-11-2007

Β΄

1085-1104

ΚΗ΄

12-11-2007

Β΄

1105-1120

ΚΘ΄

13-11-2007

Β΄

1121-1178

Λ΄

14-11-2007

Β΄

1179-1406

ΛΑ΄

15-11-2007

Β΄

1407-1462

ΛΒ΄

16-11-2007

Β΄

1463-1502

ΛΓ΄

19-11-2007

Β΄

1503-1522

ΛΔ΄

20-11-2007

Β΄

1523-1572

ΛΕ΄

21-11-2007

Γ΄

1573-1662

ΛΣΤ΄

22-11-2007

Γ΄

1663-1724

ΛΖ΄

23-11-2007

Γ΄

1725-1772

ΛΗ΄

26-11-2007

Γ΄

1773-1814

ΛΘ΄

27-11-2007

Γ΄

1815-1880

Μ΄

28-11-2007

Γ΄

1881-1908

ΜΑ΄

29-11-2007

Γ΄

1909-1980

ΜΒ΄

30-11-2007

Γ΄

1981-2018

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΓ΄

3-12-2007

Γ΄

2019- 2054

ΜΔ΄

4-12-2007

Γ΄

2055-2216

ΜΕ΄

5-12-2007

Γ΄

2217-2258

ΜΣΤ΄

6-12-2007

Γ΄

2259-2308

ΜΖ΄

7-12-2007

Δ΄

2309-2356

ΜΗ΄

10-12-2007

Δ΄

2357-2394

ΜΘ΄

11-12-2007

Δ΄

2395-2444

Ν΄

12-12-2007 (πρωί)

Δ΄

2445-2476

ΝΑ΄

12-12-2007 (απόγευµα) Δ΄

2477-2504

ΝΒ΄

13-12-2007

Δ΄

2505-2570

ΝΓ΄

14-12-2007

Δ΄

2571-2606

ΝΔ΄

16-12-2007

Δ΄

2607-2654

ΝΕ΄

17-12-2007

Δ΄

2655-2744

ΝΣΤ΄

18-12-2007

Δ΄

2745-2800

ΝΖ΄

19-12-2007

Δ΄

2801-2904

ΝΗ΄

20-12-2007

Δ΄

2905-3078

ΝΘ΄

7-01-2008

Ε΄

3079-3110

Ξ΄

8-01-2008

Ε΄

3111-3170

ΞΑ΄

9-01-2008

Ε΄

3171-3218

ΞΒ΄

10-01-2008

Ε΄

3219-3276

ΞΓ΄

11-01-2008

Ε΄

3277-3332

ΞΔ΄

14-01-2008

Ε΄

3333-3370

ΞΕ΄

15-01-2008

Ε΄

3371-3470

ΞΣΤ΄

16-01-2008

Ε΄

3471-3502

ΞΖ΄

17-01-2008

Ε΄

3503-3552

ΞΗ΄

18-01-2008

Ε΄

3553-3602

ΞΘ΄

21-01-2008

Ε΄

3603-3638

Ο΄

22-01-2008

Ε΄

3639-3742

ΟΑ΄

23-01-2008

Ε΄

3743-3800

ΟΒ΄

24-01-2008

Ε΄

3801-3870

ΟΓ΄

25-01-2008

Ε΄

3871-3908

ΟΔ΄

28-01-2008

Ε΄

3909-3912

ΟΕ΄

29-01-2008

ΣΤ΄

3913-4086

ΟΣΤ΄

30-01-2008

ΣΤ΄

4087-4138

ΟΖ΄

1-02-2008

ΣΤ΄

4139-4194

ΟΗ΄

4-02-2008

ΣΤ΄

4195-4248

ΟΘ΄

5-02-2008

ΣΤ΄

4249-4304

Π΄

6-02-2008

ΣΤ΄

4305-4340

ΠΑ΄

7-02-2008

ΣΤ΄

4341-4382

ΠΒ΄

8-02-2008

ΣΤ΄

4383-4424

ΠΓ΄

11-02-2008

ΣΤ΄

4425-4462

ΠΔ΄

12-02-2008

ΣΤ΄

4463-4714

ΠΕ΄

13-02-2008

Ζ΄

4715-5012

ΠΣΤ΄

14-02-2008

Ζ΄

5013-5064
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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΖ΄

15-02-2008

Ζ΄

5065-5102

ΡΛΓ΄

7-05-2008 (πρωί)

ΙΑ΄

8417-8454

ΠΗ΄

18-02-2008

Ζ΄

5103-5132

ΡΛΔ΄

7-05-2008 (απόγευµα) ΙΑ΄

8455-8684

ΠΘ΄

19-02-2008

Ζ΄

5133-5186

ΡΛΕ΄

8-05-2008

ΙΒ΄

8685-8728

S΄

20-02-2008

Ζ΄

5187-5432

ΡΛΣΤ΄

9-05-2008

ΙΒ΄

8729-8774

SΑ΄

21-02-2008

Ζ΄

5433-5480

ΡΛΖ΄

12-05-2008

ΙΒ΄

8775-8806

SΒ΄

22-02-2008

Ζ΄

5481-5530

ΡΛΗ΄

13-05-2008

ΙΒ΄

8807-8864

SΓ΄

25-02-2008

Η΄

5531-5580

ΡΛΘ΄

14-05-2008 (πρωί)

ΙΒ΄

8865-8904

SΔ΄

26-02-2008

Η΄

5581-5698

ΡΜ΄

14-05-2008 (απόγευµα)

SΕ΄

27-02-2008

Η΄

5699-5738

8905-8972

SΣΤ΄

28-02-2008

Η΄

5739-5798

ΡΜΑ΄

15-05-2008

ΙΒ΄

8973-9020

SΖ΄

29-02-2008

Η΄

5799-5852

ΡΜΒ΄

16-05-2008

ΙΒ΄

9021-9074

SΗ΄

3-03-2008

Η΄

5853-5898

ΡΜΓ΄

19-05-2008

ΙΒ΄

9075-9112

SΘ΄

4-03-2008

Η΄

5899-5964

ΡΜΔ΄

20-05-2008

ΙΒ΄

9113-9138

Ρ΄

5-03-2008

Η΄

5965-6008

ΡΜΕ΄

21-05-2008

ΙΒ΄

9139-9336

ΡΑ΄

6-03-2008

Η΄

6009-6092

ΡΜΣΤ΄

22-05-2008

ΙΒ΄

9337-9386

ΡΒ΄

11-03-2008

Η΄

6093-6172

ΡΜΖ΄

23-05-2008

ΙΒ΄

9387-9424

ΡΓ΄

12-03-2008

Η΄

6173-6214

ΡΜΗ΄

26-05-2008

ΙΒ΄

9425-9480

ΡΔ΄

13-03-2008

Η΄

6215-6260

ΡΜΘ΄

27-05-2008

ΙΓ΄

9481-10052

ΡΕ΄

17-03-2008

Η΄

6261-6338

ΡΝ΄

28-05-2008

ΙΓ΄

10053-10114

ΡΣΤ΄

18-03-2008

Θ΄

6339-6414

ΡΝΑ΄

29-05-2008

ΙΓ΄

10115-10184

ΡΖ΄

19-03-2008 (πρωί)

Θ΄

6415-6474

ΡΝΒ΄

30-05-2008

ΙΓ΄

10185-10234

ΡΗ΄

19-03-2008 (απόγευµα) Θ΄

6475-6538

ΡΝΓ΄

2-06-2008

ΙΓ΄

10235-10272

ΡΘ΄

20-03-2008

Θ΄

6539-6874

ΡΝΔ΄

3-06-2008

ΙΔ΄

10273-10326

ΡΙ΄

21-03-2008

Θ΄

6875-6920

ΡΝΕ΄

4-06-2008 (πρωί)

ΙΔ΄

10327-10378

ΡΙΑ΄

26-03-2008

Θ΄

6921-7018

ΡΝΣΤ΄

4-06-2008 (απόγευµα) ΙΔ΄

10379-10844

ΡΙΒ΄

27-03-2008

Θ΄

7019-7098

ΡΝΖ΄

5-06-2008

ΙΔ΄

10845-10894

ΡΙΓ΄

28-03-2008

Ι΄

7099-7218

ΡΝΗ΄

6-06-2008 (πρωί)

ΙΔ΄

10895-10908

ΡΙΔ΄

31-03-2008

Ι΄

7219-7460

ΡΝΘ΄

6-06-2008 (µεσηµέρι) ΙΔ΄

10909-10912

ΡΙΕ΄

1-04-2008

Ι΄

7461-7512

ΡΞ΄

9-06-2008

ΙΔ΄

10913-10956

ΡΙΣΤ΄

2-04-2008 (πρωί)

Ι΄

7513-7550

ΡΞΑ΄

10-06-2008

ΙΔ΄

10957-11008

2-4-2008 (απόγευµα) Ι΄

7551-7632

ΡΞΒ΄

11-06-2008 (πρωί)

ΙΕ΄

11009-11052

11-06-1008 (απόγευµα)

ΡΙΖ΄

ΙΒ΄

ΡΙΗ΄

3-04-2008

Ι΄

7633-7690

ΡΞΓ΄

ΙΕ΄

ΡΙΘ΄

4-04-2008

Ι΄

7691-7736

11053-11500

ΡΚ΄

7-04-2008

Ι΄

7737-7774

ΡΞΔ΄

12-06-2008

ΙΕ΄

11501-11546

ΡΚΑ΄

8-04-2008

Ι΄

7775-7818

ΡΞΕ΄

13-06-2008

ΙΕ΄

11547-11580

ΡΚΒ΄

9-04-2008

Ι΄

7819-7840

ΡΞΣΤ΄

17-06-2008

ΙΕ΄

11581-11646

ΡΚΓ΄

10-04-2008

Ι΄

7841-7872

ΡΞΖ΄

18-06-2008 (πρωί)

ΙΕ΄

11647-11780

ΡΚΔ΄

11-04-2008

Ι΄

7873-7922

ΡΞΗ΄

18-06-2008 (απόγευµα)

ΡΚΕ΄

14-04-2008

ΙΑ΄

7923-7958

11781-11920

ΡΚΣΤ΄

15-04-2008

ΙΑ΄

7959-8012

ΡΞΘ΄

19-06-2008

ΙΣΤ΄ 11921-11974

ΡΚΖ΄

16-04-2008

ΙΑ΄

8013-8074

ΡΟ΄

20-06-2008

ΙΣΤ΄ 11975-12010

ΡΚΗ΄

17-04-2008

ΙΑ΄

8075-8176

ΡΟΑ΄

23-06-2008

ΙΣΤ΄ 12011-12060

ΡΚΘ΄

18-04-2008

ΙΑ΄

8177-8282

ΡΟΒ΄

24-06-2008

ΙΣΤ΄ 12061-12204

ΡΛ΄

5-05-2008

ΙΑ΄

8283-8320

ΡΟΓ΄

25-06-2008

ΙΣΤ΄ 12205-12260

ΡΛΑ΄

6-05-2008 (πρωί)

ΙΑ΄

8321-8384

ΡΟΔ΄

26-06-2008

ΙΣΤ΄ 12261-12542

ΡΛΒ΄

6-05-2008 (απόγευµα) ΙΑ΄

8385-8416

ΡΟΕ΄

27-06-2008

ΙΣΤ΄ 12543-12662

ΙΣΤ΄
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Θέρος
Α΄

ΚΑ΄

28-08-2008

IH΄

1019-1076

1-76

ΚΒ΄

2-09-2008

IH΄

1077-1146

8-07-2008

ΙΖ΄

Β΄

9-07-2008

ΙΖ΄

77-98

ΚΓ΄

3-09-2008

IH΄

1147-1196

Γ΄

10-07-2008

ΙΖ΄

99-148

ΚΔ΄

4-09-2008

IH΄

1197-1244

Δ΄

11-07-2008

ΙΖ΄

149-190

ΚΕ΄

9-09-2008

IH΄

1245-1328

Ε΄

15-07-2008

ΙΖ΄

191-238

ΚΣΤ΄

10-09-2008 (πρωί)

IH΄

1329-1378

ΣΤ΄

16-07-2008 (πρωί)

ΙΖ΄

239-262

ΚΖ΄

10-09-2008 (απόγευµα) IH΄

1379-1416

Ζ΄

16-07-2008 (απόγευµα) ΙΖ΄

263-300

ΚΗ΄

11-09-2008

IH΄

1417-1460

Η΄

17-07-2008

ΙΖ΄

301-356

ΚΘ΄

15-09-2008

IH΄

1461-1474

Θ΄

22-07-2008

ΙΖ΄

357-418

Λ΄

16-09-2008

ΙΘ΄

1475-1756

Ι΄

23-07-2008 (πρωί)

ΙΖ΄

419-468

ΛΑ΄

17-09-2008

ΙΘ΄

1757-1770

ΙΑ΄

23-07-2008 (απόγευµα) ΙΖ΄

469-498

ΛΒ΄

18-09-2008

ΙΘ΄

1771-1834

ΙΒ΄

24-07-2008

ΙΖ΄

499-538

ΛΓ΄

19-09-2008

ΙΘ΄

1835-1870

ΙΓ΄

25-07-2008

ΙΖ΄

539-562

ΛΔ΄

23-09-2008

ΙΘ΄

1871-1916

ΙΔ΄

29-07-2008

ΙΖ΄

563-726

ΛΕ΄

24-09-2008

ΙΘ΄

1917-1948

ΙΕ΄

30-07-2008 (πρωί)

ΙΖ΄

727-770

ΛΣΤ΄

25-09-2008

ΙΘ΄

1949-1996

ΙΣΤ΄

30-07-2008 (απόγευµα) ΙΖ΄

771-802

ΛΖ΄

30-09-2008

ΙΘ΄

1997-2044

ΙΖ΄

31-07-2008

IH΄

803-850

ΛΗ΄

1-10-2008 (πρωί)

ΙΘ΄

2045-2088

ΙΗ΄

01-08-2008

IH΄

851-926

ΛΘ΄

1-10-2008 (απόγευµα) ΙΘ΄

2089-2116

ΙΘ΄

26-08-2008

IH΄

927-976

Μ΄

2-10-2008

ΙΘ΄

2117-2202

Κ΄

27-08-2008

IH΄

977-1018

ΜΑ΄

3-10-2008

ΙΘ΄

2203-2242

