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1. Numele instituţiei
Consiliul Social şi Economic al Greciei – OKE
- Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλαδος
2. Date de contact
9, Amvrosiou Frantzi Street,
11743 Athens / ATENA
GREECE / GRECIA
Tel.: + 210.92-49-510 / Int. 512
Fax: + 210.92-49-515
www.oke-esc.eu
3. Definirea rolului şi poziţiei
OKE este o instituţie de drept constituţional şi public şi a fost infiinţat prin lege în 1994,
având ca model Consiliului Economic şi Social European.
În Mai 2001, OKE a devenit instituţie constituţională, existenţa ei fiind fundamentată în
Constituţia Statului Democratic Elen.
“Legea determină problemele legate de formarea, funcţionarea şi competenţele Consiliului
Economic şi Social, a cărei misiune este să coordoneze dialogul social asupra politicilor
publice la nivel naţional şi, în special a liniilor directoare ale politicilor din domeniile
economic şi social şi, de asemenea, să formuleze opinii asupra programelor Guvernului şi
propunerilor legislative ale Parlamentului, care îi sunt supuse spre analiză” - Constitutia
Statului Democratic Elen, articolul 82 paragraful 3.
OKE este principalul organism consultativ pentru Guvernul şi Parlamentul Greciei în
elaborarea reglementărilor, legislaţiei şi politicilor din domeniile economic şi social.
Consiliul are rolul de a elabora avize şi opinii asupra propunerilor de legi sau alte acte care
reglementează politicile sociale, economice şi de muncă şi, de asemenea, propunerile
unor documente sau programe considerate de guvern ca fiind de o importanţă deosebită
pentru domeniile respective.
Consiliul elaborează, din proprie iniţiativă, studii, analize şi opinii asupra unor probleme
sau fenomene generale care privesc societatea elenă sau afectează anumite domenii sau
categorii sociale.
Conform prevederilor Constituţiei şi a Legii de constituire, Consiliul trebuie să reprezinte
vocea societăţii civile organizate, reprezentate de organizaţiile angajatorilor, sindicate.
organizaţii ale altor categorii sociale şi salariaţilor din administraţia regională şi locală şi
instituţii de importanţă naţională, care pot să îşi exercite rolul consultativ în procesul de
elaborare de acte normative. Guvernul nu este reprezentat în acest Consiliu, dar membrii
săi sunt invitaţi la dezbateri.
Componenţa Consiliului este reglementat prin lege.
OKE este finanţat în proporţie de 60% de industrie, primind o parte semnificativă din taxele
plătite de companii către Camera de Comerţ şi Industrie, restul de 40% din finanţare,
provenind de la bugetul de stat, prin intermendiul Guvernului.
Consiliul are deplină libertate de a hotărâ asupra modului de organizare internă al
activităţii.
Guvernul nu este obligat să adopte propunerile din avizele, opiniile şi recomandările

elaborate de OKE, dar ţine cont, intr-o oarecare măsură de acestea.
În prezent 80% din propunerile legislative şi de acte normative sunt supuse dezbaterii
Consiliului.
În ultimii ani, guvernul elen a acordat o mai mare importanţă poziţiei OKE, mărindu-i ariile
de competenţă. Astfel, prin Legea 3304/2005 Consiliului i-a fost delegată sarcina de a
monitoriza implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul egalităţii de şanse şi de
tratament, în toate domeniile vieţii economice şi sociale şi de a încuraja dialogul cu alţi
actori ai societăţii civile asupra acestor problematici. Consiliul trebuie să prezinte anual
Guvernului un raport asupra situaţiei în acest domeniu.
La începutul anului 2006, în cadrul OKE a fost înfiinţat şi un Observator pentru Politicile de
Dezvoltare Durabilă, reprezentând dorinţa forţelor sociale reprezentate şi a membrilor
Consiliului de a-şi expima opiniile asupra politicilor şi măsurilor guvernamentale, din acest
punct de vedere, şi de a se implica direct în procesul de reformare al economiei şi vieţii
sociale din Grecia.
Activitatea Observatorului nu este separată de activitatea curentă de formulare de avize şi
opinii, constituind mai degrabă un reper pentru elaborarea acestor avize şi opinii, în
concordanţă cu o viziune mai clară asupra direcţiilor de dezvoltare ale societăţii elene.
4. Misiunea organizaţiei
Consiliul Economic şi Social al Greciei este o platformă de dialog la nivel naţional,
reprezentând vocea şi interesele angajatorilor, sindicatelor şi unei largi varietăţi de alte
categorii sociale, care sunt reprezentate în Grupul 3.
Principala misiune a OKE este să promoveze dialogul social şi prin aceasta să faciliteze
formularea unor poziţii acceptate de toţi partenerii la dialog (atunci când este posibil),
asupra unor probleme de interes pentru întreaga societate elenă sau pentru anumite
grupuri sociale. Obiectivul Consiliului nu este de a obține un acord obligatoriu sau media
puncte de vedere diferite, ideologic sau politic, ci de a pune în evidenţă anumite
problematici, a formula argumente şi propuneri, creind consens asupra unor probleme
existente sau care pot să apară la nivel social.
Prin aceste propuneri şi opinii, Consiliul urmăreşte de asemenea creşterea beneficiilor la
nivelul societăţii şi minimizarea posibilelor efecte negative create de deciziile luate de
puterile executive sau legislaţia adoptată.
5. Structura membrilor
CES ES este constituit din trei grupuri de reprezentanţi ai societăţii civile, fiecare cu câte
16 membri. Această compoziţie tripartită reflectă relaţiile economice şi sociale din Grecia.
Consiliul are în prezent 48 de membri, numiţi la propunerea organizaţiilor membre, o dată
la trei ani.
Primul grup este constituit din membri ai celor mai reprezentative organizaţii ale
angajatorilor, reprezentative la nivel naţional.
Cel de al doilea grup este constituit din membri ai celor mai reprezentative organizaţii
sindicale din Grecia.
Cel de al treilea grup este constituit din membri ai organizaţiilor reprezentative din alte
domenii – reprezentanţi ai cooperativelor agricole şi asociaţiilor agrare, ai asociaţiilor
reprezentând profesiile liberale, asociaţiilor de protecţia mediului, de protecţie a
consumatorilor, al celor sociale, al asociaţiilor reprezentând administraţiile regionale şi
locale, precum si ai unor instituţii de importanţă naţională. Numărul şi repartizarea
membrilor sunt prevăzute în lege. Componenţa Consiliului este următoarea:
 Grupul I - angajatorii (corporatiile mari) şi antreprenorii,
5 membri din Federatia Elena de Intreprinderi (SEV)
2 membri din Confederatia Elena a Profesionistilor, mestesugari si negustori (GSEVEE)

2 membru din Confederatia Nationala a Elene Comert (eSEE)
3 membri Asociatia Elena a Intreprinderilor de Turism (SETE)
2 membri Uniunea Elena Proprietarilor de Nave (EEE)
1 membru Asociatia Societatilor Contractante,
1 membru Federaţia Elena a Antreprenorilor si Dezvoltatorilor in constructii (OM.KOEE).
 Grupul II - sindicatele - muncitorii din sectoarul privat şi public
 10 membri numiti de Confederatia Generală a Muncii (GSEE)
 6 membri numiti de Administratia Suprema a Uniunilor Civile de Comert Public
(ADEDY) din diferite sectoare
 Grupul III– alţi actori
 2 membri din Confederatia Sindicatelor Panhellenic a Cooperativelor Agricole
(PA.SEGE.S.)
 2 membri de la Confederatia Generala a Asociatiilor Agrare (GE.SASE)
 1 membru Baroul General Coordonator al Avocatilor
 1 membru al Asociatiei Generale Medicale (PIS)
 1 membru al Uniunii Generale a Camerelor Unite Hellenic (KEEE)
 1 membru al Camerei Tehnice (TEE)
 1 membru al Camerei Economice (OEE)
 1 membru al Camerei Geotehnice Elene (GEO.TEE)
 1 membru al Oficiului Protectiei Consumatorilor
 1 membru al Asociatiei Generale a Protectiei Mediului
 1 membru al Confederatiei Nationale a Persoanelor cu Handicap (ESAEA)
 2 membri ai Uniunii Nationale a Municipalitatilor (KEDKE)
 1 membru li Uniunii Centrale a Prefecturilor (KEPE)
Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea în condiţii de independenţă şi autonomie
deplină.
Consiliul este condus de un Preşedinte, numit de Ministerul de Finanţe pe baza
propunerilor celor 3 grupuri, şi de trei Vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii sunt aleşi dintre
personalităţile propuse de cele 3 grupuri şi reprezintă fiecare un al grup, ca şi la CESE.
Alegerea Preşedintelui şi vicepreşedinţilor este făcută dintre personalităţi de prestigiu,
având o formare ştiinţifică adecvată şi un larg suport social, fiecare din cele trei grupuri de
membri ai Consiliului fiind astfel reprezentat de unul din vicepreşedinţi.
Preşedintele sau, în absenţa acestuia, unul din vicepreşedinţi, reprezintă Consiliul, atât la
nivel naţional cât şi internaţional, de aceea numirea personalităţilor care conduc această
instituţie este importantă pentru prestigiul şi imaginea OKE.
Consiliul preşedinţilor
Consiliul Preşedinţilor este format din preşedinţii organizaţiilor care sunt reprezentate în
OKE. Ei nu sunt aleşi sau numiţi ca membri şi nu participă în Consiliu pentru un anumit
termen, dar iau parte la toate întâlnirile Consiliului atâta timp cât sunt preşedinţi în funcţie
ai organizaţiei sau instituţiei lor.
Consiliul Preşedinţilor stabileşte liniile directoare ale activităţilor/ acţiunilor Consiliului şi
organizarea interioară a departamentelor de lucru. Propunerile lor trebuie validate de
Comitetul Executiv şi de Adunarea Generală a OKE.
Cum se desfăşoară lucrările Adunării generale a membrilor
Adunarea Generală a OKE este responsabilă pentru aprobarea deciziilor Consiliul

Preşedinţilor, a avizelor şi opiniilor formulate de comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc,
pentru elaborarea Regulamentului de funcţionare al OKE şi pentru orice altă activitate care
nu este atribuită unei alte instituţii naţionale. Plenul OKE se întâlneşte de două ori pe
lună. În caz de nevoie, se pot convoca lunar una sau mai multe sesiuni extraordinare ale
AG, la cererea Preşedintelui sau a biroului executiv. Pentru a fi constituţională, la AG
trebuie să fie prezenţi cel puţin 2/3 din membrii Consiliului. Membrii guvernului pot
participa la şedinţele plenului, pentru a aduce clarificări cu privire la solicitările de avize,
studii sau analize.
Misiunea principală a OKE este discutarea şi finalizarea avizelor şi opiniilor pregătite de
comisiile ad-hoc, pentru a fi înaintate Guvernului sau Parlamentului.
În cazul în care avizele nu sunt votate în unanimitate, la fiecare punct, diferenţele de
opinie sunt consemnate detaliat în raport. Şedinţele AG sunt deschise publicului.
În momentul în care OKE primeşte din partea Guvernului sau Parlamentului o solicitare de
aviz, AG hotărăşte constituirea unei comisii ad-hoc sau a unui grup de lucru, care se va
ocupa de respectiva propunere legislativă, decret sau temă de analiză sau studiu.
Comisiile sunt în general constituite din 6 membri ai Consiliului (câte doi din fiecare grup)
din trei experţi, nominalizaţi de cele trei grupuri şi un coordonator ştiinţific (raportor) care
este responsabil de coordonarea activităţii membrilor comisiei. În cazul unor problematici
complexe, numărul membrilor Comitetului, al experţilor şi coordonatorilor ştiinţifici poate fi
mărit. Coordonatorul comisiei poate cere direct ministerului, parlamentului sau oricărei
instituţii informaţii suplimentare asupra problemeie pe care o studiază. De asemenea,
plenul, prin Secretariatul General, poate cere organismului guvernamental care solicită un
aviz orice informaţii suplimentare considerate necesare.
Acelaşi proces este valabil şi în cazul studiilor sau opiniilor elaborate din proprie iniţiativă.
Termenele de elaborare a avizelor variaza, dar OKE are la dispozitie mai mult de 9 luni
pentru elaborarea unui aviz. Avizul înaintat guvernului sau parlamentului conţine o
fundamentare privind contextul general, concluziile Consiliului, argumentarea acestor
concluzii şi, eventual, toate opiniile divergente care au apărut în timpul dezbaterilor
avizului respectiv şi sunt susţinute de minim 10 membri ai Consiliului
.
Temele abordate de Consiliu acoperă toate domeniile economice şi sociale şi cele ale
angajării forţei de muncă şi includ probleme legate de:
- Economie socială
- Energie alternativă
- Educaţie
- Cultură
- Sănătate
- Politici europene
- Politici locale
- Protecţia mediului
- Taxe şi impozite
- Industrie şi infrastructura pentru industrie
- Dezvoltare teritorială
- Dezvoltare durabilă
- Agricultură
- Turism
- Marea şi spaţiul maritim
- Sistemele bancare
- Sisteme de prevenire a sărăciei

Din anul 2006 până în prezent, tematicile importante pe agenda de lucru au fost cele
legate de energie, dezvoltarea durabilă, educaţie şi cultură, forţa de muncă şi migrarea ei,
îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, asigurarea serviciilor medicale pentru toate
mediile, dezvoltarea eficientă a spaţiului maritim şi a vânzărilor pe mare în conformitate cu
normele europene, politicile socio-medicale care fac referire la problemele vârsnicilor,
elevilor, studenţilor, cât şi pentru persoanele cu dizabilităţi, politici adresate întreprinderilor
hoteliere şi de turism mici şi mijlocii, dezvoltarea durabilă a agriculturii.
Menţionăm faptul că proiectele de lege ale statului Elen au ajuns la OKE în proportie de
80%, spre orientare, avizare şi modificare, dar doar 20% dintre ele au fost şi soluţionate/
au primit aviz favorabil (de verificat!).
Recomandam solicitarea unor informații de la OKE in acest sens.
7. Structura organizatorică internă (tehnică)
OKE este condus de un Birou Executiv, formată din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi,
secretarul general şi 15 reprezentanţi ai celor trei grupuri – câte 5 din fiecare grup.
Biroul executiv se întruneşte de 8 ori pe lună, în sesiune ordinară, dar poate fi convocat
mai des, în sesiuni extraordinare, în cazul unor solicitări urgente.
Pentru a face faţă tuturor sarcinilor sale, la nivelul OKE există un Secretariat general şi un
Departament de Relaţii Publice şi Internaţionale.
Secretariatul general are 23 de angajaţi.
8. Comitetele de lucru
OKE nu are comisii sau comitete de specialitate permanente.
Pentru studierea politicilor, propunerilor legislative sau oricăror acte sau probleme, pentru
elaborarea de studii şi analize, Comitetul decide instituirea unei comisii ad-hoc care să
studieze problema respectivă şi să formuleze o propunere de opinie sau aviz.
Pentru elaborarea unui aviz sau a unui studiu, Comitetele sau grupurile de lucru se
întâlnesc de 3-4 ori.
Avizele sau studiile şi analizele elaborate de aceste comisii sunt supuse apoi dezbaterii şi
aprobării Comitetului.
9. Eficienţa activităţii
De la înfiinţare până în prezent, OKE a elaborat 262 de avize, media generala fiind de 16
avize anual.
Proporţia de adoptare în unanimitate a avizelor este de 50% . Pentru 20% din avize se
ajunge la consens prin dezbatere şi prin medierea dezbaterii de către un specialist în
domeniul respectiv. Restul de 30 % de avize, reprezintă cazuri în care nu se poate ajunge
la consens – acestea sunt transmise sub formă de opinii şi sunt însoţite de consemnarea
părerilor divergente.
Opiniile si avizele OKE au avut un impact bun, desi OKE are probleme in comunicarea
eficienta a opiniilor si avizelor, datorită onligativităţii de a folosi limba oficială a statului katharevousa, care nu este înţeleasă de marea majoritate a populaţiei, care foloseşte
limbajul comun - dimotiki.
Eficienţa activităţii OKE nu reiese din documentele cercetate până în prezent.
Avem nevoie de o evaluare din partea lor.
10. Alte forme de organizare a membrilor

Observatorul pentru Politici de Dezvoltare Durabilă
Observatorul pentru politici de dezvoltare durabilă, în special politici care fac parte din
Strategia de la Lisabona, a fost creat în cadrul OKE la inceputul anului 2006.
Obiectivele de bază ale funcţionării sale sunt: monitorizarea sistematică a evoluţiilor care
au loc în economia şi mediul social al Greciei, evaluarea efectelor acţiunilor de reformă, a
politicilor privind competitivitatea, resursele umane şi ocuparea forţei de muncă, măsurilor
de coeziune socială şi de protecţie a mediului, pe baza principiului durabilităţii.
Întrucât funcţionarea Observatorului marchează un proces constant, rezultatele evaluărilor
şi propunerilor care au apărut sau vor apărea vor avea rolul de a întruchipa şi susţine
dimensiunea socială ca forţă pentru productivitate şi creştere.
Cooperarea cu experţii partenerilor sociali este o condiţie de bază a succesului acestei
acţiuni, deoarece această colaborare asigură know-how, suportul ştiinţific şi dialogul
constructiv necesare pentru aceste obiective.
Pentru implementarea noilor sale competenţe privind monitorizarea aplicării politicilor şi
legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse, OKE a creat o Comisie speciala care, anual,
începând din 2005 a elaborat un Raport, supus apoi spre aprobare plenului. Pentru a
elabora acest raport, căutând să aibă acces la cât mai multe puncte de vedere, OKE s-a
adresat celor trei autorităţi responsabile de monitorizarea aplicării legilor – Ombudsmanului, Corpului Inspectorilor de Muncă şi Comitetului pentru Şanse Egale al Ministerului de
Justiţie şi, de asemenea, unui mare număr de organizaţii neguvernamentale care au în
obiectivele de activitate această temă.
Ca urmare a datelor rezultate din aceste rapoarte anuale OKE:
 a făcut 10 importante propuneri privind aplicarea principiilor şi legilor din domeniul
egalităţii de şanse şi aplicării unui tratament egal – noi metode de furnizare a
informaţiei către grupurile dezavantajate, programe de educaţie şi conştientizare a
personalului din instituţiile care furnizează servicii de informare şi suport;
 a făcut propuneri de re-examinare şi modificare a anumitor legi din punctul de
vedere al compatibilităţii cu legislaţia privind egalitatea de şanse.
 a creat o pagină specială în site-ul OKE, dedicată acestei teme.
Consiliul consideră că informaţia furnizată grupurilor vulnerabile privind drepturile lor este
de cea mai mare importanţă, împreună cu dezvoltarea activităţilor de conştientizare a altor
categorii sociale privind problemele legate de discriminare. .
11. Ce structuri consultative şi-a creat Comitetul
- ce alti actori sociali/ persoane au fost implicate in consultari si cum/ pe ce teme
Comitetul colaborează cu Consillile Economice şi Sociale regionale, create prin Legea
2218/1994.
Începând din 1997, OKE a avut iniţiativa organizării unei serii de întruniri anuale ale
repezentanţilor acestor instituţii, desfăşurate în diferite regiuni ale Greciei, unde s-au
dezbătut atât realizările cât şi probleme cu care se confruntă acestea.
OKE colaborează cu organizaţii ale societăţii civile, cu diverse instituţii din ţările membre
ale UE şi cele din spaţiul Mediteranean şi reţele de organizaţii, la nivel european şi
internaţional.
OKE colaborează permanent cu instituţiile guvernamentale şi Parlamentul.

OKE este membru a Reţelei CESlink şi colaborează cu alte Consilii Economice şi Sociale
naţionale, din Europa şi din afara ei, în special cu ţările din spaţiul Mediteraneean şi cu
AICESIS – organizaţia internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale, înfiinţată în anul
1999.
12. Gradul de transparenţă
Şedinţele plenare ale OKE sunt publice, la aceste şedinţe putând să participe oricine,
cetăţeni greci sau străini. Întâlnirile comisiilor de lucru nu sunt publice.
Toate avizele adoptate de Consiliu sunt tranmise guvernului şi membrilor Consiliului şi
sunt publicate, atât în formă tipărită, cât şi pe pagine de web a OKE, în katharevousa –
limba oficială a statului elen, o limba care este diferită de dimotiki, limba vorbită de
majoritatea populaţiei. Marea majoritate a populaţiei nu înţelege katharevousa, astfel că
toate emisiunile oficiale ale posturilor naţionale de televiziune, transmise în această limbă,
au nevoie de subtitrare.
Un rezumat al avizului este transmis tuturor instituţiilor interesate.
În perioada 1998 – 2008, OKE a publicat un Buletin informativ, iar din 2008 publică un
periodic intitulat Dialog Social, care include articole privind diverse probleme legate de
politicile economice şi sociale şi informaţii privind activitatea Consiliului. Aceste publicaţii
au fost trimise în sute de exemplare, în Grecia şi în alte ţări unde există comunităţi de
greci.
OKE publică şi Raportul anual de activitate, minute ale activităţilor sale şi alte diferite
pliante şi cărţi legate de domeniile de activitate ale Comitetului.
Toate avizelele , dezbaterile , orientările şi rezultatul Întrunirilor plenului sunt transmise în
direct sau apar în urmatoarele media, în katharevousa:
 Vouli Tileorasi (Vouli Tv – Televiziunea Parlamentului) - 2 ore pe săptamână
 Dialog Social - ziar de tiraj mare redactat de OKE şi Parlament, bilunar
 Elliniki Radiofonía Tileórasi sau ERT, Radio-Televiziunea Elenă -2 ore, bilunar
13. Ce alte activităţi a desfăşurat Comitetul
OKE a participat la elaborarea şi implemetarea Proiectului de cooperare prin care a fost
creată reţeaua CESLink.
OKE este membră a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, având
reprezentanţi şi în cadrul celor 8 programe sectoriale, al celor 5 programe regionale şi al
celor 12 programe de cooperare ale NSFR.
Având în vedere probleme complexe ale deteriorării mediului, OKE a avut iniţiativa
înregistrării şi analizei problemelor legate de mediu în trilogia “Climate Change,” “Spatial
Planning and Urban Design,” “Protection of the Environment.” Cantitatea de informaţii
conţinută de aceste publicaţii au avut ca obiectiv informarea şi conştientizarea principalilor
actori instituţionali, iar provocarea dezbaterii acestor probleme la nivelul acestor actori şi
de către publicul larg au constituit motorul acestei acţiuni. OKE a elaborat deja din proprie
iniţiativă trei opinii privind problemele de mediu, pe care le-a prezentat în cadrul unor
evenimente organizate la Atena, Salonic şi Patras.
În afara colaborărilor şi dezbaterilor cu membrii guvernului şi parlamentului, OKE
organizează periodic vizite, seminarii, schimburi de experienţă, conferinţe, iar
reprezentanţi ai OKE participă la evenimente organizate de CESE, AICESIS, CES-uri
naţionale sau alte instituţii reprezentative din Grecia, din Europa şi din alte ţări ale lumii
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AVIZELE ŞI OPINIILE ELABORATE DE O.K.E.
262. Donarea şi transplantul de organe şi alte dispoziţii -Proiect de Lege (iunie 2011)
261. Evaluarea Programului naţional de reformă, 2011-2014 - (Iunie 2011)
260. Reforma cadrului de funcţionare a Depozitelor expediţie şi Fondul de Credite,
Management Public Agenţia datoriei, Intreprinderi publice şi organizaţiilor, stabilirea
Secretariatului General al proprietăţii publice şi alte dispoziţii - Proiect de Lege (mai
2011)
259. Guvernare electronică - Proiect de Lege (aprilie 2011)
258. Servicii poştale, comunicaţii electronice şi alte dispoziţii - Proiect de Lege (mar. 2011)
257. Protecţia de competitivitate -Proiect de Lege (martie 2011)
256. Combaterea evaziunii fiscale, reforma a serviciilor fiscale şi alte dispoziţii. - Proiect de
Lege (martie 2011)
255. Reforma a Inspectoratului de Muncă şi aspecte privind regulamentele de securitate
socială - Proiect de Lege (martie 2011)
254. Principiul libertăţii de profesie. Eliminarea de restricţii nejustificate în accesarea şi
practicarea ocuparea forţei de muncă profesională - Proiect de Lege (martie 2011)
253. Reforma, restructurarea şi dezvoltarea de transport urban din periferia Attica şi alte
dispoziţii - Proiect de Lege (martie 2011)
252. Susţinerea biodiversităţii şi alte dispoziţii - Proiect de Lege (februarie 2011)
251. Restructurarea a Aviaţiei Civile şi alte dispoziţii - Proiect de Lege (februarie 2011)
250. Schimbări structurale în sistemul de sănătate şi alte dispoziţii - Proiect de Lege (feb.
2011)
249. Sprijinul pentru investiţii private pentru dezvoltarea economică, spiritul antreprenorial
şi coeziunea regională - Proiect de Lege (februarie 2011)
248. Raportul anual privind cincea punerea în aplicare a egalităţii de tratament. Directivele
2000/43/CE şi 2000/78/CE a Consiliului) - Proiect de Lege (februarie 2011)
247. Rapide şi transparenţa în punerea în aplicare a investiţiilor strategice - Proiect de
Lege (februarie 2011)
246. Restructurare, reformă şi dezvoltare de OSE şi TRAINOSE şi a altor clauze pentru
sectorul feroviar - Proiect de Lege (februarie 2011)
245. De protecţie şi sistem de asigurare a activităţii agricole - Proiect de Lege (feb. 2011)
244. Dezvoltarea de Life Long Learning - Proiect de Lege (februarie 2011)
243. Ratificarea Cartei Sociale Europene revizuite - Proiect de Lege (februarie 2011)
242. New sistemul public de asigurări şi alte dispoziţii. Aranjamente în relaţii de muncă Proiect de Lege (iulie 2010)
241. Registrul de agricultori şi de afaceri agricole - Definiţia de agricultor profesionist Proiect de Lege (iunie 2010)
240. Regulament de asigurari private, crearea de fondului de garantare pentru asigurările
de viaţă privată şi alte aranjamente ale Ministerului Finanţelor de responsabilitate Proiect de Lege (iunie 2010)
237. Rutele comerciale de transport - Proiect de Lege (iunie 2010)
237. Arhitectura nouă a administraţiei locale şi Guvernul descentralizată - "Program de
Kallikratis" - Proiect de Lege (mai 2010)
236. Europa 2020 - noua Strategia de la Lisabona (Aviz din proprie iniţiativă) Aprilie 2010
235. Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în timpul utilizării finale, servicii

energetice şi alte clauze (Proiect de lege) Aprilie 2010
234.
Ιmplementation a principiului egalităţii de şanse şi a egalităţii de tratament
între bărbaţi şi femei în materie de ocuparea forţei de muncă şi de muncă Armonizarea legislaţiei în vigoare la Directiva 2006/54/CE a Parlamentului
European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 şi alte prevederi relevante
(Proiect de lege) martie 2010
233.
Garanţii împotriva nesiguranta forţei de muncă şi alte dispoziţii (Proiect de
lege) martie 2010
232.
Modalităţile contemporane pentru Cetăţenie greceşti şi participării politice a
grecilor şi a migranţilor legali, precum şi a altor clauze (Proiect de lege) martie 2010
231.
Accelerarea dezvoltarea resurselor de energie regenerabile pentru care se
confruntă cu schimbările climatice (Proiect de lege) februarie 2010
230.
Gestionarea alternative de pachete şi alte produse (Proiect de lege) februarie
2010
229.
Migraţia (Aviz din proprie iniţiativă) februarie 2010
228.
Regulamentul de afaceri şi a datoriilor profesioniştilor "la instituţiile de credit
şi modalităţile de prelucrare a datelor privind comportamentul economic (Proiect de
lege) februarie 2010
227.
Sprijin financiar de solidaritate socială, contribuţia responsabilitatea socială a
întreprinderilor mari şi de bunuri imobiliare mari şi alte prevederi ale ministerelor de
finanţe, muncă şi securitate socială, sănătate şi Solidarităţii Sociale - (Proiect de
lege) Decembrie 2009
226.
Reforma de angajări din sectorul public şi subsumarea lor totală sub controlul
complet al ASEP (Proiect de lege) Decembrie 2009
225.
Activitatea de construcţii, ca parametru de dezvoltare economică şi
consecinţele crizei economice pe ea (Aviz din proprie iniţiativă) noiembrie 2009
224.
Evaluarea Naţional de Reforme 2008-2010 Raportul de Implementare a
Programului - Noiembrie 2009
223.
4-lea raport anual privind punerea în aplicare a egalităţii de tratament
(Directivele 2000/43/CE şi 2000/78/CE a Consiliului) Noiembrie 2009
222.
Indicatorii Punerea în aplicare a Programului National de Reforme 2008-2010
de evaluare a Strategiei de la Lisabona - Noiembrie 2009
221.
"Politicile pentru consolidarea ocupării forţei de muncă şi combaterea
şomajului în perioada de criză economică" (iniţiativă) Iunie 2009
220.
"Criza economică, bugetară şi financiară" (Aviz din proprie iniţiativă) Iunie
2009
219.
"Debitorii de protecţie şi cerinţele pentru alinarea supra-debted consumatorii
din datoriile lor" - Propunere de lege de către principalul partid de opoziţie Iunie
2009
218.
"Reorganizarea Agenţiei Inspectiei Muncii, aspecte privind agenţiile de
Ministerul Protecţiei Sociale şi ocuparea forţei de muncă şi alte dispoziţii" - (proiect
de lege) Aprilie 2009
217.
"Agenţia de piaţă (preţuri) dispoziţii de monitorizare şi alte" - (proiect de lege)
Martie 2009
216.
"Sistemul de active necorporale, dispoziţii pentru piata de capital, aspecte
fiscale şi alte dispoziţii" - (proiect de lege) Martie 2009
215.
"Cadrul legal pentru funcţionarea de companiile care doresc departamentului
de colectare" - (proiect de lege) Martie 2009
214.
"Educaţia secundară" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2009
213.
"Resurselor de Apă" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2009
212.
"Universitatea de Educaţie" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2009
211.
"Sănătate" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2009

210.
"Sărăcia" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2009
209.
"Administraţia Publică" - (Aviz din proprie iniţiativă) Decembrie 2008
208.
"Turism şi Mediu" - (Aviz din proprie iniţiativă) Decembrie 2008
207.
"Directiva 2006/54/CE" privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de
şanse şi a egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de ocuparea forţei
de muncă şi de muncă (reformare) "- (proiect de lege) Noiembrie 2008
206.
"Politicile active ocuparea forţei de muncă şi de ajutor pentru venit şomeri" (Aviz din proprie iniţiativă) Noiembrie 2008
205.
"Protecţia ale debitorilor şi alte dispoziţii" - (proiect de lege) Noiembrie 2008
204.
"Raportul Naţional Strategia pentru Protecţie Socială şi Integrare Socială" (propunerea Guvernului) Septembrie 2008
203.
"Programul Naţional de Reforme 2008-2010 în contextul Strategiei de la
Lisabona" - (propunerea Guvernului) Septembrie 2008
202.
"Consolidarea transparenţei bugetului de stat - Controlul cheltuielilor publice măsurile de promovare a justiţiei de impozitare şi alte dispoziţii" - (proiect de lege)
Septembrie 2008
201.
"Costul ridicat de trai - 2008" - (Aviz din proprie iniţiativă) August 2008
200.
"Indicatorii de Punere în aplicare a programului naţional de reformă 20052008 - (Evaluarea Strategiei de la Lisabona) Iulie 2008
199.
"Măsuri şi instrumente pentru o politică durabilă de energie competitivă" (Document în cadrul consultării publice) Iulie 2008
198.
"Raportul Strategia Naţională pentru Protecţie Socială şi Integrare Socială
2008-2010" - (Document în cadrul consultării publice) Iulie 2008
197.
"Consiliul Economic şi Social propunerile pentru noul ciclu al Strategiei de la
Lisabona 2007-2013" Iunie 2008
196.
"Raportul treia anual privind punerea în aplicare a egalităţii de tratament (Directivele 2000/43/CE şi 2000/78/CE a Consiliului) Iunie 2008
195.
"Extinderea Subvenţii special de şomaj şi alte dispoziţii" - (proiect de lege)
Mai 2008
194.
"Reforma administrativă şi organizaţională a sistemului de securitate socială"
- (proiect de lege) Martie 2008
193.
"Mediu - Protecţia Naturii" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2008
192.
"Schimbarea climei" - (Aviz din proprie iniţiativă) Ianuarie 2008
191.
"Eliminarea de drept impozitului pe succesiune, impozitarea imobiliar,
combaterea traficului ilegal de gaze şi alte dispoziţii" - (proiect de lege) Ianuarie
2008
190.
"Planificări regionale şi urbane şi zonare" - (Aviz din proprie iniţiativă)
Decembrie 2007
189.
"Crearea Fondului Social coeziune naţională" - (proiect de lege) Noiembrie
2007
188.
"Combaterea evaziunii fiscale" - (proiect de lege) Iulie 2007
187.
"Cadrul instituţional pentru cercetare şi tehnologie" - (proiect de lege)
Iulie 2007
186.
"Reforma de drept 2190/1920 cu privire la« sociétés Anonymes »Încorporarea în dreptul elen a directivelor a) şi b 2006/68/CE) Directiva
2003/58/CE" - (proiect de lege) Iulie 2007
185.
"Activităţi bancare, suficienţa fondurilor proprii şi a întreprinderilor de
investiţii" - (proiect de lege) Iulie 2007
184.
"Dispoziţii Pieţele financiare şi alte" - (proiect de lege) Iulie 2007
183.
"Al 2-lea raport anual privind punerea în aplicare a egalităţii de tratament (Directivele 2000/43/CE şi 2000/78/CE a Consiliului)" Iulie 2007
182.
"Instrucţia preșcolară şi educaţia primară" - (Aviz din proprie iniţiativă) Iulie

2007
181.
"Cadrul instituţional pentru investiţii şi utilizarea profitabilă a activelor
fondurilor de asigurări sociale" - (proiect de lege) Iulie 2007
180.
"Falimentul Proiectul Codului" - (proiect de lege) Iunie 2007
179.
"Reorganizarea a Inspectoratului de Muncă, aspecte privind organizarea
Ministerului Protecţiei Sociale şi ocuparea forţei de muncă şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Iunie 2007
178.
"Modificarea Codului Naţională a Vămilor" - (proiect de lege) Iunie 2007
177.
"Procedurile financiare, de control şi punerea în aplicare a intervenţiilor de
dezvoltare pentru perioada de programare 2007-2013" - Proiect de lege preliminar
din Mai 2007
176.
"Modificări la Legea 2251/1994 privind protecţia consumatorilor" - (proiect de
lege) Mai 2007
175.
"Modificări la Decretul prezidenţial 237/1986 (Monitorul Oficial 110 A") care
codifică Legea 489/1976 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă care
decurge din accident de masina "- (proiect de lege) Mai 2007
174.
"Cultura în Grecia – dimensiunile economice, artistice şi sociale şi
perspective" - (Aviz din proprie iniţiativă) Martie 2007
173.
"Stabilirea şi prin legi de« guvernării electronice de Asigurări Sociale SA
»(HDIKA SA), precum şi alte dispoziţii referitoare la problemele de asigurări sociale"
- (proiect de lege) Martie 2007
172.
"Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă" - (propunerea Guvernului)
Martie 2007
171.
"Registrul de companii de servicii navale, construcţiilor navale, industrie şi
reparaţii" - (proiect de lege) Martie 2007
170.
Cartea verde "Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor
secolului 21" - (propunerea Guvernului) Martie 2007
169.
"Despre" de protecţia consumatorilor în contractele de împrumut bancar,
procese colective, precum şi principiile care guvernează funcţionarea organelor
care se ocupă cu litigiile de consum "- (Propunerea din Legea de către principalul
partid de opoziţie) Februarie 2007
168.
"Crearea unui fond special pentru solidaritate socială şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Februarie 2007
167.
"Productie si comercializare de produse de panificaţie şi dispoziţii relevante" (proiect de lege) Februarie 2007
166.
"Registrul de companii de servicii navale, construcţiilor navale, industrie şi
reparaţii" - (proiect de lege) Ianuarie 2007
165.
"Diferite dispoziţii referitoare la politica de imigrare şi alte aspecte referitoare
la Ministerul Administraţiei Internelor, publică şi Descentralizării" - (proiect de lege)
Ianuarie 2007
164.
"Schimbările în impozitul pe venit, simplificări ale Codului Fiscal de cărţi şi
alte dispoziţii" - (proiect de lege) Decembrie 2006
163.
"Programe de reconstrucţie a regiunilor care se confruntă cu Criza
industrială"- propunere de lege de către principalul partid de opoziţie - Noiembrie
2006
162.
"Modificări în cadrul instituţional cu privire la Universităţi" - (propunerea
Guvernului) Noiembrie 2006
161.
"Raportul Punerea în aplicare 2006 al Programului Naţional de Reforme
2005-2008" Octombrie 2006
160.
"Reforma din Legea investiţiilor" 3299/2004 "- (propunerea Guvernului)
Octombrie 2006
159.
"Reorganizarea Fondul Engineers" (TSMEDE), precum şi alte aspecte de

securitate socială "- (proiect de lege) Septembrie 2006
158.
"Raportul Naţional Strategia pentru protecţie socială şi de incluziune socială"
- (propunerea Guvernului) August 2006
157.
"Raportul anual privind punerea în aplicare a egalităţii de tratament (Directivele 2000/43/CE şi 2000/78/CE a Consiliului)" Iulie 2006
156.
"Punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi
în ceea ce priveşte a) accesul la formare profesională şi ocuparea forţei de muncă
de promovare şi b) termenii şi condiţiile de muncă" - (proiect de lege) Iunie 2006
155.
"Modernizarea capacităţii administrative a administraţiei publice" (propunerea Guvernului) Iunie 2006
154.
"Producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie, coproducţia de energie electrică şi termică de mare capacitate şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Iunie 2006
153.
"Planul Naţional de Dezvoltare Strategică (NDSP) 2007-2013" - (aviz în
cursul procedurii de dialog social) Aprilie 2006
152.
"Modificări la legea 2239/1994 cu privire la mărcile comerciale" - (proiect de
lege) Aprilie 2006
151.
"Costul ridicat de trai - consecinţe sociale şi economice" - (Aviz din proprie
iniţiativă) Martie 2006
150.
"Modificări la legea 489/1976 privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă rezultate din accidente de masina" - (Proiect de lege) Martie 2006
149.
"Suport pentru familie şi alte dispoziţii" - (Proiect de lege) Ianuarie 2006
148.
"Reforma sistemului de îngrijire a farmaceutic" - (Proiect de lege) Ianuarie
2006
147.
"Modernizarea legislaţiei cu privire la probleme legate de productia de pâine
si vanzarea de paine" - (Proiect de lege) Ianuarie 2006
146.
"Întreprinderile de stat şi organizaţiilor" - (Proiect de lege) Decembrie 2005
145.
"TVA-ul pe clădirile noi, schimbări în domeniul impozitării imobiliare şi alte
dispoziţii" - (Proiect de lege) Decembrie 2005
144.
"Crearea unui Registrul Comerţului generale şi de modernizare a legislaţiei
cu privire la camerele (L. 2081/1992)" - (Proiect de lege) Decembrie 2005
143.
"Introducerea de bio-combustibililor şi a altor carburanţi regenerabili în piaţa
greacă" - (Proiect de lege) Noiembrie 2005
142.
"Deschiderea pieţei de gaze naturale" - (Proiect de lege) Noiembrie 2005
141.
"Accelerarea de deschidere a pieţei de energie electrică" - (Proiect de lege)
Noiembrie 2005
140.
"Programul Naţional de Reforme 2005-2008, în contextul Strategiei de la
Lisabona" - (Proiect de lege) Octombrie 2005
139.
"Codul de etică în profesia de medic" - (Proiect de lege) Octombrie 2005
138.
"Dispoziţiile-cadru pentru crearea şi funcţionarea societăţii europene (Société
Européenne)" - (Proiect de lege) Septembrie 2005
137.
"Organizaţiile non-guvernamentale (ONG-uri)" - (Aviz din proprie iniţiativă)
Septembrie 2005
136.
"Statutul de promovare a ocupării forţei de muncă, consolidarea coeziunii
sociale şi alte dispoziţii" - Proiect de Lege Iulie 2005
135.
"Reforma sistemului de donare de sânge şi alte dispoziţii" - Proiect de Lege
Iulie 2005
134.
"Parteneriate între sectorul public şi cel privat" - Proiect de Lege Iulie 2005
133.
"Intrarea, şederea şi integrarea socială a resortisanţilor ţărilor terţe pe
teritoriul elen" - Proiect de Lege Iulie 2005
132.
"Organizarea şi funcţionarea serviciilor de sănătate publică şi alte dispoziţii" Proiect de Lege Mai 2005

131.
"Planul Naţional de Acţiune pentru Integrare Socială 2005-2006" Mai 2005
130.
"Modificările din Legea 2323/1995 astfel cum a fost modificată prin L
3190/2003" (Ore de funcţionare pentru magazine şi alte aspecte) - Proiect de lege
Aprilie 2005
129.
"Sectoarele prioritare având în vedere raportul interimar de evaluare-2005 a
Strategiei de la Lisabona" - Aviz din proprie iniţiativă Martie 2005
128.
"Dispoziţii naţionale in domeniile Sistemelor Sănătăţii şi Solidarităţii Sociale şi
alte" - (proiect de lege) Martie 2005
127.
"Crearea şi funcţionarea instalaţiilor industriale în vederea dezvoltării
durabile" - Proiect de Lege Februarie 2005
126.
"Life Long Learning" - Proiect de lege Februarie 2005
125.
"Problemele în ceea ce priveşte angajaţii de stat, persoanele juridice din
sectorul public şi autorităţile locale" - Proiect de Lege Februarie 2005
124.
"Raportul din partea Grupului la nivel înalt prezidat de Wim Kok" - document
de poziţie Decembrie 2004
123.
"Dispoziţiile privind concediul de odihnă al angajaţilor şi alte dispoziţii" Proiect de Lege Decembrie 2004
122.
"Stimulente investiţiilor private pentru dezvoltarea economică şi convergenţă
regională" - Proiect de Lege Decembrie 2004
121.
"Amendamentele şi adaugiri faţă de legislaţia 703/1977 cu privire la controlul
de monopoluri şi oligopoluri şi protecţia concurenţei" - Proiect de lege Decembrie
2004
120.
"Achiziţii şi elaborarea unor studii din sectorul public şi alte dispoziţii" Proiect de Lege Decembrie 2004
119.
"Impozitul pe venit pentru persoane fizice şi juridice, de inspecţie fiscală şi
alte dispoziţii" - Proiect de Lege Noiembrie 2004
118.
"Metode de Reproducere Umana medical suportate" - Proiect de lege
Noiembrie 2004
117.
"Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă" - Avizul din proprie iniţiativă
Noiembrie 2004
116.
"Riscurile pentru sănătate nutriţie şi igienă" iniţiativă Noiembrie 2004
115.
"Olympic multi-clinica, Ombudsmanul pentru sănătate şi alte dispoziţii" Proiect de Lege Noiembrie 2004
114.
"Contribuţia Strategiei de la Lisabona privind modelul social european" - Aviz
din proprie iniţiativă Noiembrie 2004
113.
"Strategia de la Lisabona şi IMM-uri" - Aviz din proprie iniţiativă Noiembrie
2004
112.
"Ombudsmanul Consumatorului " - Proiect de lege Noiembrie 2004
111.
"Prevederi pentru cei care lucrează cu contracte pe durată determinată"Proiect de program prezidenţial August 2004
110.
"Agricultură şi siguranţă alimentară în cadrul parteneriatului Euromed" - Aviz
din proprie iniţiativă Iulie 2004
109.
"Imigraţie şi cooperare între ţările din regiunea mediteraneană" - Aviz din
proprie iniţiativă Iulie 2004
108.
"Crearea Asociaţiei a asistenţilor medicali greci" şi alte dispoziţii "- Proiect de
Lege Iulie 2004
107.
"Ocuparea forţei de muncă în sectorul public şi persoanele juridice de drept
public" - Proiect de Lege Iunie 2004
106.
"Provizioane pentru cei care lucrează cu contracte pe durată determinată în
sectorul public" - Proiect de program prezidenţial Mai 2004
105.
"Probleme de securitate socială şi alte dispoziţii" - Proiect de Lege
Ianuarie 2004

104.
"Dispoziţii privind şomajul şi alte" - Proiect de lege Ianuarie 2004
103.
"Extinderea UE şi reforma Politicii Agricole Comune" - Aviz din proprie
iniţiativă Decembrie 2003
102.
"Programul Operaţional pentru competitivitate 3 - 2000-2006 - Cadrul de
Sprijin Comunitar: Evaluare Interimară" iniţiativă Decembrie 2003
101.
"Masuri de dezvoltare şi politica socială - Obiectiv control fiscal şi alte
dispoziţii" - Proiect de lege Decembrie 2003
100.
"Aplicarea principiului egalităţii de tratament, indiferent de originea rasială
sau naţională, convingeri religioase sau de altă natură, handicap, vârstă sau
orientare sexuală - Proiect de lege Decembrie 2003
99. "Jocurile Olimpice 2004" – Aviz din proprie iniţiativă Noiembrie 2003
98. "Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri) - perspectivele actuale şi viitoare: O
actualizare" - Aviz din proprie iniţiativă Noiembrie 2003
97. "Protecţia Consumatorului" - Aviz din proprie iniţiativă Octombrie 2003
96. "Protecţia şi gestionarea apelor - armonizarea cu Directiva 2000/60/CE" - Proiect de
Lege Octombrie 2003
95. "Corporate Social Responsibility" - Aviz din proprie iniţiativă Septembrie 2003
94. "Reforma legislaţiei cu privire la sistemul naţional de sănătate şi alte aspecte ale
Ministerului Sănătăţii şi îngrijire" - Proiect de Lege Septembrie 2003
93. "Management prin Obiective, Evaluare şi dezvoltare a carierei a Funcţionarilor
Publici, relocari si alte dispoziţii" - Proiect de Lege Iulie 2003
92. "Organizarea şi Modernizare a agenţiilor de Sănătate Publică şi alte dispoziţii" Proiect de Lege Iulie 2003
91. "Sistemul Naţional de conexiuni intre Educaţie şi Formare Profesională cu ocuparea
forţei de muncă (ESSEEKA)" - Proiect de Lege Iulie 2003
90. "Programele Operaţionale pentru INTERREG III iniţiativa comunitară 2000-2006" Aviz din proprie iniţiativă Iunie 2003
89. "Dialogul social pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi protecţie socială şi
alte dispoziţii" - Proiect de Lege Aprilie 2003
88. "Programele Operaţionale pentru iniţiativa comunitară URBAN II 2000 - 2006" - Aviz
din proprie iniţiativă Februarie 2003
87. "Rentabilitatea de TVA şi impozit pe consum de gaze, in special privind statutul
special al agricultorilor " - Iniţiativa de Opinie Februarie 2003
86. "Dialog Social din Grecia Evaluare - Tendinţe - Perspective" - Aviz din proprie
iniţiativă Decembrie 2002
85. Cunostinte noi - noi locuri de muncă - impactul noilor tehnologii - Aviz din proprie
iniţiativă Decembrie 2002
84. Înregistrările pentru studii din sectorul public - Ofertele şi elaborarea de studii din
sectorul public - Proiect de lege Decembrie 2002
83. "Gestionarea resurselor de apă" - Aviz din proprie iniţiativă Decembrie 2002
82. "Simplificarea şi ameliorarea Impozitarii pe venituri, capitaluri şi alte dispoziţii" Proiect de lege Noiembrie 2002
81. "Reglementări privind contractele cu termen fix ale fortei de munca" - Proiect de
Decret prezidenţial Octombrie 2002
80. "Dezvoltarea rurală / Reconstrucţia zonelor rurale" – al treilea Cadru de Sprijin
Comunitar Octombrie 2002
79. "Simplificări din Codul Fiscal de Cărţi şi Conturi, modul de plata TVA-ului la stat şi
alte dispoziţii" - Proiect de Lege Iulie 2002
78. "Programul Operaţional pentru LEADER + iniţiativa comunitară 2000 - 2006"
Iulie 2002
77. "Programul Operaţional pentru Pescuit 2000 -2006" - al treilea Cadru de Sprijin
Comunitar Iulie 2002

76. Înfiinţarea Fondului pentru fermieri și alte dispoziţii - Proiect de lege Iulie 2002
75. Reforma sistemului de securitate socială - Proiect de lege Iunie 2002
74. Cultura - Programul Operaţional / al treilea Cadru de Sprijin Comunitar Mai 2002
73. Societatea informaţională - al treilea Cadru de Sprijin Comunitar Aprilie 2002
72. "Programele Operaţionale Regional 2000-2006 / al treilea Cadru de Sprijin
Comunitar" Aprilie 2002
71. "procentajul de contruire pe terenuri şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Aprilie 2002
70. "Planul grecesc pentru reconstructia economica a Balcanilor" (proiect de lege)
Februarie 2002
69. "Reorganizarea Sistemului Naţional de Asistenţă Socială şi alte dispoziţii" (proiect
de lege) Februarie 2002
68. "Iniţiativa comunitară EQUAL - Programul Operaţional / al treilea Cadru de Sprijin
Comunitar" Noiembrie 2001
67. "Căi ferate, aeroporturi, transporturi urbane - Programul Operaţional / al treilea
Cadru de Sprijin Comunitar" Noiembrie 2001
66. "Axe rutiere, porturi, dezvoltarea urbană - Programul Operaţional /al treilea Cadru
de Sprijin Comunitar" Noiembrie 2001
65. "Competitivitate-Programul Operaţional /al treilea Cadru de Sprijin Comunitar"
Noiembrie 2001
64. "Ocuparea forţei de muncă şi de formare profesională - Programul Operaţional / al
treilea Cadru de Sprijin Comunitar" Noiembrie 2001
63. "Adaptarea legislaţiei cu privire la instituţie de securitate socială la nevoile
Sistemului Informatic Integrat şi alte dispoziţii" (Proiect de lege) Noiembrie 2001
62. "Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM-uri) - perspectivele actuale şi viitoare" (iniţiativă)
Noiembrie 2001
61. "Mediu - Programul Operational / al treilea Cadru de Sprijin Comunitar"
Noiembrie 2001
60. "Sănătate - infrastructură Bunăstare - Programul Operaţional / treia Cadrul de
Sprijin Comunitar"
Octombrie 2001
59. "Educaţie şi formare profesională iniţială - Programul Operaţional / al treilea Cadru
de Sprijin Comunitar" Octombrie 2001
58. "Livrările de spitale şi alte unităţi de sănătate şi alte dispoziţii" (proiect de lege)
Septembrie 2001
57. "Introducerea monedei euro, dispoziţii relevante fiscale, fondurile mutuale şi
finalizarea legislaţiei bursei de valori şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Septembrie
2001
56. Litoral, coasta şi alte dispoziţii (Proiect de lege) Septembrie 2001
55. "Restructurarea Agenţiei de stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă (OAED), precum
şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Septembrie 2001
54. "Sistemul National de protecţie pentru activităţile în agricultură şi alte dispoziţii"
(proiect de lege) Iulie 2001
53. "Reglementările pieţei de combustibil" (proiect de lege) Iulie 2001
52. "Un cadru pentru stabilirea obiectivelor în domeniul de cercetare Argicultura"
Aprilie 2001
51. "Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului naţional de sănătate" (proiect de lege)
Decembrie 2000
50. "Dispoziţiile de sănătate şi de îngrijireș Agenţia de inspecţie şi alte" (proiect de lege)
Decembrie 2000
49. "Barometrul Demografic" (Aviz din proprie iniţiativă) Decembrie 2000
48. "Promovarea ocupării forţei de muncă şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Decembrie
2000

47. "Reducerile şi simplificări de impozite şi alte dispoziţii" (proiect de lege) Noiembrie
2000
46. "Extinderea Uniunii Europene" (Aviz din proprie iniţiativă) Octombrie 2000
45. Globalizarea schimburilor comerciale în cadrul OMC (Aviz din proprie iniţiativă)
Octombrie 2000
44. Formarea profesională în sectorul agricol din Grecia (Aviz din proprie iniţiativă)
Septembrie 2000
43. "Contractele pe mobiliare, de cerere şi alte drepturi, subiecte la publicitate" (proiect
de lege) August 2000
42. "Organizarea şi funcţionarea serviciilor de telecomunicaţii" (proiect de lege)
August 2000
41. "Saracia în Grecia" (Aviz din proprie iniţiativă) Iulie 2000
40. Cartea albă pentru siguranţa alimentelor (Comisia Europeană) Aprilie 2000
39. "Produsele modificate genetic" (Aviz din proprie iniţiativă) Aprilie 2000
38. "Imigraţie şi şederea străinilor pe teritoriul greacesc" Februarie 2000
37. "Cooperativelor Agricole" (Proiect de lege) Ianuarie 2000
36. «Planul de Dezvoltare 2000 – 2006» Decembrie 1999
35. «Simplificări şi deduceri asupra veniturilor fiscale şi alte dispoziţii» (proiect de lege)
Septembrie 1999
34. «Planul de dezvoltare regională pe scurt 2000 – 2006» August 1999
33. «Agenţia Naţională de Control pentru Alimentaţie şi alte dispoziţii» (proiect de lege)
August 1999
32. «Rolul femeii în viaţa economică şi socială a ţărilor sud-est mediteraneene şi, în
special, integrarea lor pe piaţa muncii» (Aviz din proprie iniţiativă) Iunie 1999
31. «Organizaţii interprofesionale din sectorul agricol» (proiect de lege) Mai 1999
30. «Planul Regional de Dezvoltare 2000-2006 - Productie – Servicii» Aprilie 1999
29. «Dialog Social din Sud-Estul Europei» (iniţiativă) Aprilie 1999
28. «Dimensiunea regională a instituţiilor de Dialog Social» (Aviz din proprie iniţiativă)
Martie 1999
27. «Programul Integrat de Dezvoltare Rurală» (Aviz din proprie iniţiativă) Martie 1999
26. «Agenda 2000 - Fonduri structurale» (Aviz din proprie iniţiativă) Februarie 1999
25. «Politica Naţională de Dezvoltare și cooperare - Organizatii non-guvernamentale»
(proiect de lege) Ianuarie 1999
24. «Restructurarea organizaţională şi operaţională a fondurilor de securitate socială şi
alte dispoziţii» (proiect de lege) Noiembrie 1998
23. «Structura organizatorică şi operaţională a sistemului de transport urban din Atena Pireu şi regiunea suburbii» (Proiect de lege) Noiembrie 1998
22. «Transplanturile de tesuturi si organe umane» (Proiect de lege) Noiembrie 1998
21. «Negocierea colectivă în administraţia publică şi alte dispoziţii» (Proiect de lege)
Octombrie 1998
20. "Pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de sănătate mintală» (Proiect de
lege) Septembrie 1998
19. "Perspectiva pentru Dezvoltarea Comunităţii Space» (primul proiect Oficial) Iulie
1998
18. «Relaţiile de muncă şi alte dispoziţii» (Proiect de lege) Iulie 1998
17. «Formarea Profesională» - (iniţiativă) Iunie 1998
16. «Dezvoltarea Sistemului Naţional de Asistenţă Socială şi alte dispoziţii» - (Proiect
de lege) Aprilie 1998
15. "Măsuri pentru ocuparea forţei de muncă a persoanelor cu handicap» - (Proiect de
lege) Martie 1998
14. "Stimulente pentru investiţii private» - (Proiect de lege) Februarie 1998
13. «Ocuparea forţei de muncă în sectorul agricol» - (iniţiativă) Octombrie 1997

12. «Sistemului naţional de sănătate, organizarea serviciilor de sănătate şi a
dispoziţiilor referitoare la produsele farmaceutice» - (Proiect de Lege) Iulie 1997
11. «Organizarea şi funcţionarea transportului urban în zona dintre Atena, Pireu şi
suburbii» - (Proiect de lege) Iulie 1997
10. "Modificarea taxei municipale de 5% plătit de producatorii de alimente şi
întreprinderi similare» - (Proiect de dispoziţie) Mai 1997
9. «Procesul şi cerinţele pentru eliberarea permiselor de rezident cu durata limitata
pentru străini» - (Proiect de Decretu prezidenţial 2) Mai 1997
8. «Procesul şi cerinţele pentru şedere legală şi ocupării forţei de muncă al străinilor» (Proiect din Decret prezidenţial) Martie 1997
7. "Eliminarea de scutiri de taxe» Ianuarie 1997
6. «Asigurări Sociale pentru agricultori» - (Proiect de lege) Decembrie 1996
5. «Cheltuielile fiscale şi de concediu» Mai 1996
4. «Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi de educaţie şi formare profesională» (Proiect de lege) Mai 1996
3. «Modernizarea întreprinderilor publice şi organizaţiilor» - (Proiect de lege)
Februarie 1996
2. «Modernizare instituţională a întreprinderilor publice şi a organizaţiilor»
Iulie 1995
1. «Şomajul - Ocuparea forţei de muncă» Iunie 1995

