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1. Καβης Ιωάννης 

0. Μαλέσιος Ευάγγελος 

3. Οικονόμου Παντελής 

0ι Οικονόμου Χρήστος

5. Πεπονής Αναστάσιος

6. Τσιλίκας Βασίλειος

7. Τσούρας Αθανάσιος

8. Κεραλογιάννης Εμμανουήλ

9. Μπενάκη - Φαρούδα Άννα

10. Παυλόπουλος Προκοπής

11. Αυδής Λεωνίδας

12. Κουβέλης Φώτιος

13. Δημαράς Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:.ΜΠΕΝΑΚΗ-ΦΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΑΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΡΑΙΜΑΤΕΑΣ:ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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Ηόνΐϋπ Επιτροπή θεσϋών και ΑιοιιάνειαΓ:

1. Καιιιής Ιωάννης

2. Μαλέσιος Ευάγγελος

3. Οικονόμου Παντελής

4. Οικονόμου Χρήστος

5. Πεπονης Αναστάσιος

6. Τσιλίκας Βασίλειος

7. Τσούρας Αθανάσιος

8. Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ

9- Μπενάκη - Φαρούδα Άννα

10. Παυλόπουλος Προκοπής ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11. Αυδής Λεωνίδας Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΠΕΝΑΚΗ-ΦΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ

12. Κουβέλης Φώτιος Β' ΑΚΠΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΑΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

13. Δπυαοάε Ιωάννπο ΓΡΑΙΜΑΤΕΑΣ:ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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α) Μόνιμη επιτροπή απόδημου ελληνισμού, 
β) Μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, 
γ) Μόνιμη επιτροπή αποτίμησης τεχνολογίας.
2.α) Αντικείμενο της επιτροπής απόδημου ελληνισμού 

είναι η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των 
δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού 
λαού με τους απόδημους Έλληνες, η μελέτη των προ- 
βλημάτα)ν τους και η προώθηση της επίλυσής τους.

β) Αντικείμενο της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας 
είναι η κοινοβουλευτική εποπτεία επί των ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών, καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση 
κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη μελέτη και επεξεργασιά 
προτάσεων, που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτι- 
κής και γενικότερα της δημόσιας ξωής της χώρας και η 
πάρακσλούθησητης έφάρμόγής τους. Στην ίδια επιτρο
πή ανήκει *και η κατ' άρθρο 15 πάρ. 2 του Συντάγματος 
κοινοβουλευτική εποπτεία επί των ηλεκτρονικών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

γ) Αντικείμενο της επιτροπής αποτίμησης τεχνολογίας 
είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεπειών 
της τεχνολογικής εξέλιξης, συμβάλλει δε, συμβουλευτι
κά, στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη τεχνολογικής 
στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημο
νικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή αποτίμη
σης τεχνολογίας μπορεί, ιδίως, να συνδέεται επί θεματι
κής βάσης με ανάλογες δραστηριότητες των Κοινοβου
λίου άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και


