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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 12279
2. Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Φραγγίδη και Β. Αλεξανδρίδου σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ. Φλωρίδη και Ε. Νασιώκα, αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν, σελ. 12279
3. Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία ζητά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση, σελ. 12279-12280
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ’
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιουνίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.28’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16/6/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΝΕ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
16 Ιουνίου 2011, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»)
Πριν εισέλθουµε στην ειδική ηµερήσια διάταξη, θα προβούµε
στην ορκωµοσία των συναδέλφων κ. Γεωργίου Φραγγίδη και της
κ. Βασιλικής Αλεξανδρίδου, που αντικαθιστούν αντίστοιχα τους
κυρίους Γεώργιο Φλωρίδη και Έκτορα Νασιώκα που παραιτήθηκαν.
Καλούνται οι συνάδελφοι κ. Γεώργιος Φραγγίδης και κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου να προσέλθουν και να δώσουν το νενοµισµένο από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής όρκο
ενώπιον του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχονται οι Βουλευτές κ. Γεώργιος
Φραγγίδης και κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου και δίνουν τον παρακάτω όρκο:

«Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος να είµαι πιστός στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άξιοι, άξιοι!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιοι, άξιοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα την επιστολή του
Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία έχει ως εξής:
«Ελληνική Δηµοκρατία
Ο Πρωθυπουργός
Προς τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε το άρθρο 84 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και
το άρθρο 141 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής ζητώ
την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση και παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες κατά το Σύνταγµα και το Κανονισµό της Βουλής ενέργειες.
Με εκτίµηση
Γεώργιος Παπανδρέου»
Καταθέτω την επιστολή για τα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, µε την οποία αιτείται παροχή ψήφου
εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, διακόπτεται η συνεδρίαση
και θα επανέλθουµε µε ειδική ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε το
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής µετά από δύο ηµέρες,
για τη συζήτηση της προτάσεως παροχής ψήφου εµπιστοσύνης
προς την Κυβέρνηση.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ώρα λήξης 10.33’
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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