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Εισαγωγικό Σηµείωµα
Σύµφωνα µε τους ορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 166 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό) η ύλη του Γενικού Ευρετηρίου της Γ΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου (από Συνεδρίαση Α΄/3.10.2011 µέχρι ΡΚΘ΄/10.4.2012) κατατάχθηκε κατά κεφάλαια από το Τµήµα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α
ΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις σκληρές τακτικές των τραπεζών σε
βάρος της αγοράς. τόµ. Β', σ. 1816.
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη ρύθµιση για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων και άνω. τόµ. Ζ', σ. 5550.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2055.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της.(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
θέµατα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου που αφορούν τους βιοκαλλιεργητές αγρότες της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3828.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόσυρση).
τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Θ’, σ. 7899-7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις για
τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών της Ιεράπετρας που επλήγησαν από το βακτήριο του e-coli. τόµ. Ε', σ. 4307.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα για σχεδιασµό κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ', σ.
5330.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης α-

γροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόσυρση).
τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Θ’, σ. 7899-7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εύρυθµης λειτουργίας, ελέγχου και πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ', σ. 5481.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόσυρση).
τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Θ’, σ. 7899-7916.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία λόγω
των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία. τόµ. ΣΤ',
σ. 5482.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, µέρους των χρηµάτων της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ', σ. 1983.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κρίτσας Λασιθίου. τόµ. Β', σ. 1040.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µεταφορά των καθηκόντων της Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία. τόµ. Η', σ. 6432.
ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των
διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ', σ. 2129.
ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2966, τόµ. ΣΤ', σ. 5355-5410, 54115456, τόµ. Ζ', σ. 5615-5619.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αλεξανδρίδου Β. τόµ. Γ’, σ. 2878.
Αναστασιάδη Σ. τόµ. Α’, σ. 580.
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Αργύρη Ε. τόµ. Β’, σ. 1042.
Αυγερινοπούλου Δ. τόµ. Δ’, σ. 3695.
Βόζεµπεργκ Ε. τόµ. Α’, σ. 952, τόµ. Γ’, σ. 2550.
Βούγια Σ. τόµ. Β’, σ. 1540.
Γείτονα Κ. τόµ. Α’, σ. 952, τόµ. Ζ’, σ. 5551.
Γιαννόπουλου Α. τόµ. Α’, σ. 124, τόµ. Β’, σ. 1508.
Δερµεντζόπουλου Α. τόµ. Δ’, σ. 3815.
Ζήση Ρ. τόµ. Α’, σ. 847.
Καλαφάτη Σ. τόµ. Γ’, σ. 2034.
Καρανίκα Η. τόµ. Θ’, σ. 7420.
Καραπαναγιώτη Τ. τόµ. Ζ’, σ. 5563.
Κασσάρη Γ. τόµ. Ζ’, σ. 6191.
Κεδίκογλου Σ. (Ν.Δ.). τόµ. Β’, σ. 1042, τόµ. Γ’, σ. 1983.
Κεδίκογλου Σ. (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Δ’, σ. 3663.
Κιλτίδη Κ. τόµ. Θ’, σ. 7437.
Κοντού Α. τόµ. Α’, σ. 24, 847, τόµ. Β’, σ. 1042.
Κοραντή Ι. τόµ. Α’, σ. 248, τόµ. Θ’, σ. 7718.
Κουβέλη Φ. τόµ. Ζ’, σ. 5923.
Κουντουρά Ε. τόµ. Γ’, σ. 2698, τόµ. Ε’, σ. 4417.
Μαγκούφη Χ. τόµ Β’, σ. 1103.
Μαργέλη Σ. τόµ. Δ’, σ. 3096.
Μητσοτάκη Κ. τόµ. Α’, σ. 259, τόµ. Γ’, σ. 2034, τόµ. ΣΤ’,
σ. 5274.
Μόσιαλου Η. τόµ. Δ’, σ. 3663.
Μουσουρούλη Κ. τόµ. Η’, σ. 6613.
Μπακογιάννη Θ. τόµ. Α’, σ. 24, 187, τόµ. Γ’, σ. 1983.
Μπεγλίτη Π. τόµ. Δ’, σ. 3888.
Μπεντενιώτη Ε. τόµ. Α’, σ. 401, τόµ. Δ’, σ. 3627, τόµ.
ΣΤ’, σ. 5516, τόµ. Η’, σ.
7393.
Παναγιωτόπουλου Π. τόµ. Δ’, σ. 3695.
Παναρίτη Ε. τόµ. Ζ’, σ. 5551.
Παπαθανασίου Ι. τόµ. Α’, σ. 163.
Παπανδρέου Γ. τόµ. Θ’, σ. 8181.
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ο. τόµ. Α’, σ. 268.
Παπουτσή Χ. τόµ. Θ’, σ. 8089.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α. τόµ. Β’, σ. 1508.
Πιπιλή Φ. τόµ. Γ’, σ. 2652.
Ράπτη Ε. τόµ. Α’, σ. 124.
Ροµπόπουλου Θ. τόµ. Α’, σ. 268.
Σαλµά Μ. τόµ. Ε’, σ. 4329.
Τσουµάνη-Σπέντζα Ε. τόµ. Α’, σ. 401.
Χατζή Οσµάν Α. τόµ. Γ’, σ. 2612, 2853.
Χαρακόπουλου Μ. τόµ. Δ’, σ. 3841.
Ψαριανού Γ. τόµ. Η’, σ. 7393.
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ.
5302.
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1391-1454.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
τόµ. Γ', σ. 2543.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το αεροδρόµιο
Ανδραβίδας. τόµ. Ε', σ. 4542.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου
και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η', σ. 6593.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα
και την κατάργηση της 113 Πτέρυγας Μάχης. τόµ. Δ', σ.
3080.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναλειτουργίας του Κολυµβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2558.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου.
τόµ. Γ', σ. 2059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά. τόµ. Η', σ. 7304.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β', σ. 18241971.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β', σ.
1825-1970.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου, Ν. Μωραΐτη, Ν. Νικολοπούλου, Θ. Καράογλου και Α. Καριπίδη. τόµ. Δ', σ.
3273-3417.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου,
Ν. Μωραϊτη, Ν. Νικολόπουλου, Θ. Καράογλου και Α. Μακρυπίδη. τόµ. Δ', σ. 3273-3416.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης της
ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης της ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της Δηµόσιας περιουσίας για τη στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε', σ.
3951.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων-Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε', σ. 4042, τόµ. Η', σ. 7008 – 7035, 7037-7073,
7074-7109, 7258-7280, τόµ. Θ', σ. 7652.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαρροή εισοδηµάτων προς Βουλγαρία και Σκόπια εις βάρος των παραµεθόριων περιοχών
της Βορείου Ελλάδος. τόµ. Α', σ. 445.
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία
στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι', σ. 8317, τόµ. ΙΑ', σ. 9427.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον
Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 2811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λήµνου µε την
υπόλοιπη χώρα. τόµ. Δ', σ. 3824.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ.
5302.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου και κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Η', σ. 6985.
ΑΜΠΕΛΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον
αµπελοοινικό τοµέα. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα Βουλευτές (29) της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 402-417.
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον

αµπελοοινικό τοµέα. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα Βουλευτές (29) της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 402-417.
ΑΜΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1290-1308.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων"
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ', σ. 8237-8259.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 90 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας και Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Κ. Καραγκούνης και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α', σ. 21-22.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατούµενων" καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 26 - 42.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σ. Χαλβατζή ότι δεν θα
συµµετέχουν στις εργασίες του Κοινοβουλίου, την Τετάρτη
5 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα πανυπαλληλικής απεργίας της
ΑΔΕΔΥ. τόµ. Α', σ. 70.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου
και β) δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Α',
σ. 226.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Εµπορίου), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Βιοµηχανίας-Ενέργειας), η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων Εργαζοµένων Υπουργείου Γεωργίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών Δηµοσίων Υπαλλήλων
(ΠΟΓΕΔΥ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων Υπουργείου Εργασίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΥΠΕΣΔΔΑ, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Υπουργεί-
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ου Πολιτισµού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος ΥΠΕΚΑ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εθνικού Τυπογραφείου, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο ζητούν την άµεση απόσυρση του πολυνοµοσχεδίου και
δηλώνουν ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. τόµ. Α', σ. 275277.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, του
πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα και κατά του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. Α', σ.
323.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο έλαβε επιστολή από τον
Ειδικό Αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μ. Κριτσωτάκη, όπου κάνει γνωστή τη θέση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην ψηφοφορία επί
των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις" και για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας για θέµατα των ΑΕΙ. τόµ. Α', σ. 356 - 358.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θ. Ροµπόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί την παραίτησή του από το
Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 434-438.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση
Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα, µε
το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους για την πολιτική των
περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων και
ζητούν τη θεσµική και µισθολογική θωράκιση των Σωµάτων
Ασφαλείας. τόµ. Α’, σ. 542-544.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Λ. Κατσέλη τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α', σ. 775-777.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" καταθέτει την έκθεσή
της. τόµ. Β', σ. 1064-1073.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία ζητεί την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 10731074.
Ανακοινώνεται η από 1ης Νοεµβρίου 2011 επιστολή της
Βουλευτού κ. Μ. Αποστολάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β',
σ. 1084-1086.

Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Λ. Κατσέλη επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β',
σ. 1272 - 1273.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου και κατά του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μ. Χρυσοχοΐδη. τόµ. Β', σ. 1361.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δ. Αβραµόπουλος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στις
11/11/2011, γνωστοποίησε τη δήλωση της παραίτησής του
από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1483-1484.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Σ.
Χατζηγάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1485-1486.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 108/9.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλλε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου του
Ανδρέα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Β', σ.
1489.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 109/11.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο κ. Λουκάς Παπαδήµος του Δηµητρίου. τόµ. Β', σ. 1489.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου 2011 έγγραφο του
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµ. 107/9-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1487-1489.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 200 "για το HIV AIDS
και τον κόσµο της εργασίας" που υιοθετήθηκε από την 99η
Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο
του 2010, συνοδευόµενη από µια µικρή ανάλυση του περιεχοµένου της, την περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της Διεθνούς Συστάσεως. τόµ. Β', σ. 1534.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει ως Γενικό
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον Βουλευτή κ. Η. Πολατίδη και ως
αναπληρωτές Εκπροσώπους του τους Βουλευτές κ.κ. Α.
Χρυσανθακόπουλο και Ά. Κολοκοτρώνη. τόµ. Β', σ. 1546.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους, οικονοµικού έτους 2010 καθώς και
του Κρατικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012
και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και
Υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1727.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η οποία θα
αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β', σ. 17451746.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευ-
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τικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Καµµένος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1787 - 1788.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης. τόµ.
Γ', σ. 1985.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ά. Διαµαντοπούλου
και κατά του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ι. Πανάρετου. τόµ. Γ', σ.
2057.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10625/6965 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της
ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2134-2140.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10623/6964 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών
Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής ως ακολούθως: Ι. Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής και ΙΙ. Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2133, 2141-2143.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10618/6959 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ’
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2144-2150.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία ("Ε.Σ.Α.µε.Α") κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και
στην ολιγωρία της Πολιτείας να εφαρµόσει µέτρα προστασίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ζητεί τη θωράκιση
των µελών της και των οικογενειών τους από την ανεργία,
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. τόµ. Γ', σ. 2196
- 2201.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι µε το υπ' αριθµόν
115/2-12-2011 Προεδρικό Διάταγµα, διορίστηκε ο Π. Καψής του Ιωάννη στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Γ', σ. 2548-2549.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Γ', σ.
2553-2555.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 11682/7731 από
22.12.2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιο-

χών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Γ',
σ. 2966-2969.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, µηνυτήρια αναφορά κατά: α) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, β) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ν. Σηφουνάκη, γ) του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χ. Καστανίδη, δ) του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου, ε)
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη, ζ) του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. Γερουλάνου και η) του
πρώην Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι.
Ραγκούση. τόµ. Γ', σ. 2966.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Α.
Κοντός µε την υπ’ αριθµόν 2989/20-12-2011 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, επαναφέρει το αίτηµά του κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5
του Συντάγµατος για σύσταση Ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τόµ. Δ', σ. 2987-2990.
Ανακοινώνεται ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
(ΕΚΑ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική λιτότητας, στην περικοπή µισθών και
συντάξεων, στη διάλυση των υπηρεσιών του κοινωνικού
κράτους και στην κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. τόµ. Δ’, σ. 3226-3228.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3635.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης κατά
το έτος 2010. τόµ. Ε', σ. 4153.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού
Δ.Ε.Η.-Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση της
παραγράφου 5 του άρθρου 97 του ν.4001/2011. τόµ. Ε', σ.
4479 - 4481.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Βουλευτής Άρτας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Π. Στασινός
υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ.
Ε', σ. 4544-4545.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ι. Παπαλέξης, πρώτος αναπληρωµατικός του παραιτηθέντος Βουλευτή Άρτης κ. Π. Στασινού, µε την από 10 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δεν απεδέχθη το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ.
4563-4564.
Ανακοινώνεται ότι κ. Δ. Βαρβαρίγος, Βουλευτής Ζακύνθου και η κ. Π. Ζούνη, Βουλευτής Α’ Αθηνών, µε τις από
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11 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους, καθώς και ο κ. Ν.
Λέγκας, Βουλευτής Τρικάλων, µε την από 12 Φεβρουαρίου
2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποίησαν τη δήλωση
της παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ',
σ. 4565-4567.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Γιώργος Παπανδρέου, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Κουβέλης, Ά. Βαγενά, Λ. Κατσέλη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Β. Παπανδρέου, Λ. Μίχος, Μ. Κυριακοπούλου,Α. Τριανταφυλλόπουλος, Β. Τόγιας, Γ. Κασσάρας,
Χ. Καστανίδης, Κ. Τεκτονίδου, Χ. Κατσούρας, Γ. Μιχελογιαννάκης, Θ. Παραστατίδης, Α. Αθανασιάδης, Γ. Παπαµανώλης,Ο. Βουδούρης, Μ. Τσετίν, Η. Θεοδωρίδης, Γ. Αµοιρίδης και Χ. Μαγκούφης, τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. ΣΤ', σ. 5239-5241.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ.
Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΣΤ', σ. 5242.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Τσόκλη µε επιστολή
της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ.
ΣΤ', σ. 5275,5278.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Λαφαζάνης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα.
τόµ. ΣΤ', σ. 5275-5277.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς µε επιστολές που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Βόζεµπεργκ, Δ. Σταµάτης, Γ. Βλάχος, Ε. Κουντουρά, Μ. Γιαννάκης, Μ. Τζίµας, Τ. Ιατρίδη, Α. Δερµεντζόπουλος, Κ. Μαρκόπουλος, Ε. Κεφαλλογιάννης, Κ. Γκιουλέκας, Ζ. Τζηκαλάγιας, Χ. Ζώης, Σ. Γαληνός, Π. Μελάς, Θ. Λεονταρίδης, Α.
Καριπίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Βαγιωνάς, Γ. Καρασµάνης, Κ. Παπασιώζος τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ', σ. 5275,5279-5299.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Σ. Σαλουφάκου, πρώτη αναπληρωµατική της παραιτηθείσας Βουλευτή Επικρατείας κ. Μ.
Τσόκλη µε την, από 13 Φεβρουαρίου 2012, επιστολή της
προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, δεν απεδέχθη το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ',
σ. 5311-5312.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά Υπουργών της Ελληνικής
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ', σ. 5397.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας

Δηµοκρατίας οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Δένδιας, Κ. Μουσουρούλης και Μ. Σαλµάς. τόµ. ΣΤ', σ. 5448-5449.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Μ. Βορίδης, Βουλευτής Νοµού
Αττικής, και ο κ. Σ. Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, µετά από τις 17 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
γνωστοποίησαν τη δήλωση παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ζ', σ. 5525-5527.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων,
θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, µε εκπροσώπηση κατ'
αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, καθώς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της θα είναι µέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται το πρόγραµµα της Ηµερίδας που τελείται
από την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων στο Ίδρυµα Ευγενίδου, λόγω της 29ης Φεβρουαρίου 2012, Παγκόσµιας Ηµέρας Σπανίων Παθήσεων. τόµ. Ζ', σ. 62366240.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 3216/2677, από
29 Φεβρουαρίου 2012, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε τα άρθρα 144 έως και
148 του Κανονισµού της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων". τόµ. Η', σ. 6422-6424.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και β) Δικογραφία
κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 6591.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το
νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει,
δικογραφία κατά α) του κ. Εµµανουήλ Όθωνα, Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και β) του κ. Σπυδίδωνα Βούγια, πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Η',
σ. 6745.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί από τα
έδρανα των δηµοσίων λειτουργών η Διακοµµατική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Ιταλικού Κοινοβουλίου µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Βουλής κ. Ρόκο
Μπουτιλιόνε, η επίσκεψη της οποίας αφορά στην παροχή
υποστήριξης στη χώρα µας. τόµ. Η', σ. 6815.
Ανακοινώνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία ανταπόκρισης των κοµιστών των ελληνικών οµολόγων και άλλων επιλέξιµων τίτλων του δηµοσίου στη διαδικασία ανταλλαγής, (P.S.I.). τόµ.
Η', σ. 6906.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. 21/7.3.2012 και
22/7.3.2012 µε θέµα "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Η', σ.
6952-6953.
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Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Α. Δερµεντζόπουλος( Έβρου), Α. Καρυπίδης (Σερρών), Ε. Κεφαλογιάννης (Ηρακλείου), Θ. Λεονταρίδης (Σερρών) και Ζ. Τζηκαλάγιας (Καστοριάς), εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ', σ. 7417-7418.
Ανακοινώνεται ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Έξαρχος, µε την από 19 Μαρτίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος αναδείχθηκε ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Ε. Βενιζέλος. τόµ. Θ', σ. 7428-7429.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ορίζει, ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, τους κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Θ', σ. 74307431.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Π. Δηµητρουλόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ', σ. 7434-7436.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων", προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
και την 30η Μαρτίου 2012. τόµ. Θ', σ. 7454.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία γνωστοποιεί: α) το Π.Δ. 30/21.3.2012 περί αποδοχής
παραίτησης: 1) του Ευάγγελου Βενιζέλου από τις θέσεις του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών και 2) του Φίλιππου Σαχινίδη από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και β) το Π.Δ.
31/21.3.2012 περί διορισµού του Φίλιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Θ', σ. 7820-7821.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 26 Μαρτίου 2012 έγγραφη
δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Β'
Αθήνας, Γ. Ψαριανός, Β' Αθήνας, Α. Λεβέντης, Αττικής, Β.
Οικονόµου, Αττικής, Ν. Τσούκαλης, Αχαΐας, Ι. Μιχελογιαννάκης, Ηρακλείου, Γ. Παπαµανώλης, Κυκλάδων, Ο. Βουδούρης, Μεσσηνίας, Η. Θεοδωρίδης, Πέλλας και Ι. Αµοιρίδης, Πιερίας, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε
Πρόεδρο το Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ', σ. 7885 - 7886.
Δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου
Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. τόµ. Θ', σ. 7910.
Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη ότι αποσύρει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας,

της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ', σ. 7916.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 27-3-2012 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη, Βουλευτή
Αχαΐας και Ι. Αµοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας. τόµ. Θ', σ.
8002-8003.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων»
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ’, σ. 8237-8259.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη. τόµ. Ι', σ. 8334.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Π. Καµµένος, Σ. Γαληνός, Μ. Γιαννάκης, Χ. Ζώης, Τ. Ιατρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ε. Κουντουρά, Κ.
Μαρκόπουλος, Π. Μελάς και Δ. Σταµάτης δηλώνουν ότι συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Πάνο Καµµένο. τόµ. Ι', σ. 8394-8395.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ορίζεται ο Βουλευτής κ. Χ. Ζώης, µε αναπληρώτρια
την Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ο Βουλευτής κ. Κ.
Μαρκόπουλος. τόµ. Ι', σ. 8495.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι οι Βουλευτές
κ.κ. Γ. Βαγιωνάς, Κ. Γκιουλέκας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Παπασιώζος και Μ. Τζίµας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι', σ. 8510-8511.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Α. Αγάτσα, Βουλευτής Νοµού Βοιωτίας, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι', σ. 8562 - 8563.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου. τόµ. ΙΑ', σ.
8943.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Σ. Σακοράφα και ο κ. Π. Κουρουµπλής, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνουν ότι εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΙΑ', σ. 9044, 9046-9047.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι η κ. Σ. Σακο-
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ράφα Βουλευτής Β' Αθήνας και ο κ. Π. Κουρουµπλής Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. ΙΑ', σ. 9044-9045.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πρόσθετοι πόροι χρηµατοδότησης και βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".(Προτείνοντες: Είκοσι τρεις
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 6809.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του κτηρίου του
Δηµοτικού Σχολείου Μυστρά για τη στέγαση του Ινστιτούτου
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού (ΙΝΕΒΥΠ) τόµ. Γ', σ.
2858.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα
και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση
του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3224.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ', σ.
2609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Δ', σ. 3147.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η', σ. 6983.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι’, σ. 8840-8889,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8906-8980.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και στις
προτάσεις επίλυσης του χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Α', σ. 253, 259, 260.
Αναφορά στην πρόταση πρόσκλησης του Προέδρου της

Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ. τόµ. Α', σ. 254,255,262.
Αναφορά στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν
στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 255,256,257.
Αναφορά στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης. τόµ.
Α', σ. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261.
Αναφορά στο άνοιγµα του επαγγέλµατος των αυτοκινητιστών ταξί. τόµ. Α', σ. 256.
Αναφορά στην πρόσκληση στον Πρόεδρο της Ρωσίας κ.
Μεντβέντεφ να επισκεφθεί την Ελλάδα. τόµ. Α', σ.
378,380.
Αναφορά στις µαρτυρίες για λιποθυµίες παιδιών από ασιτία στα σχολεία. τόµ. Α', σ. 400.
Αναφορά στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης
συγκέντρωσης
στο
Σύνταγµα.
τόµ.
Α',
σ.
725,727,734,744,746,748,749,750,751.
Αναφορά στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για την
αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α', σ. 947, 948,
949, 950, 951, 953, 954, 985, 986, 987.
Αναφορά στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στην
προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής Κυβέρνησης". τόµ.
Β', σ. 1292, 1294, 1297, 1298, 1301, 1302, 1304, 1305,
1306, 1307, 1391, 1396, 1397, 1402, 1404, 1409, 1411,
1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425,
1426, 1427, 1428.
Αναφορά σε θέµατα γεωπολιτικής στρατηγικής. τόµ. Β',
σ. 1645, 1646.
Αναφορά στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1984,1986,1987,1997.
Αναφορά στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ', σ.
2081,2083,2084,2085,2095.
Αναφορά στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης ύστερα από την προσφυγή των Σκοπίων εναντίον της
Ελλάδας. τόµ. Γ', σ. 2363.
Αναφορά στα γεγονότα που εξελίσσονται στις φυλακές
Κορυδαλλού στις 12 Δεκεµβρίου. τόµ. Γ', σ. 2614.
Αναφορά στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ', σ.
2920,2921,2922,1923.
Αναφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν από την Κυβέρνηση και στην ηµεροµηνία διεξαγωγής
των εκλογών. τόµ. Γ', σ. 2920, 2921, 2923, 2924, 2925,
2926.
Αναφορά στην έκτακτη εισφορά ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ. τόµ. Δ', σ. 2995, 2996.
Αναφορά στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ', σ. 3517, 3525, 3528, 3529.
Αναφορά στις συλλήψεις του κυκλώµατος εκβιαστών στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. Δ', σ. 3558, 3566.
Αναφορά στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ.
Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο,
µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ', σ.
3706,3712,3713.
Αναφορά στους "χαρακτηρισµούς" που χρησιµοποιούνται
στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για τον Πρωθυπουργό και
την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του
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Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε
κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ', σ. 3780, 3781, 3789.
Αναφορά στις δηλώσεις, σε Κυριακάτικη εφηµερίδα, "µέλους του κυκλώµατος τοκογλυφίας της Θεσσαλονίκης",
σχετικά µε τη Βουλή. τόµ. Ε', σ. 3951.
Αναφορά στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των
Υπουργών», όπως ισχύει, κατά µελών της Κυβέρνησης κατά
το έτος 2010. τόµ. Ε', σ. 4154,4206,4209.
Αναφορά σε µέλος του "κυκλώµατος τοκογλυφίας της
Θεσσαλονίκης". τόµ. Ε', σ. 4257,4258.
Αναφορά στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Ε', σ.
4277,4278,4280.
Αναφορά στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση των
Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε', σ.
4467, 4470, 4473, 4475, 4483, 4496, 4498, 4500, 4501,
4502, 4504, 4505, 4506, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554,
4557, 4559, 4560, 4561.
Αναφορά στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ. Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο
Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα
του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4593, 4597, 4606, 4615,
4616.
Αναφορά στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές που
προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4593, 4594,
4597, 4606, 4614, 4624, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630,
5377, 5378, 5388, 5389, 5393, 5396, 5397, 5398, 5399,
5400, 5401, 5404, 5406, 5407, 5408, 5435, 5436, 5419,
5501.
Αναφορά του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη στην ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καλαποθαράκου και Μ. Ντουκάκη. τόµ. Ζ', σ. 5528.
Αναφορά στη σύνοδο του Eurogroup για το χρέος της Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση και
τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ', σ. 5578, 5580, 5582,
5583, 5584,5585.
Αναφορά στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ', σ.
5820, 5824, 5826, 5831, 5835, 5836, 5906, 5915, 5932,
5933, 5934, 5977, 5978, 5979, 5985, 5986, 5987, 5991,
5992, 6041, 6043.
Αναφορά της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε
την εµπλοκή του ονόµατος του συζύγου της Ι. Κούβελου για
εξαγωγή συναλλάγµατος. τόµ. Ζ', σ. 6044-6045.
Αναφορά στις διαµαρτυρίες πολιτών κατά τη διάρκεια Εθνικών Παρελάσεων. τόµ. Η', σ. 6896,6897.
Αναφορά στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η', σ. 6906,
6914, 6915, 6916, 6920, 6921, 6923.
Αναφορά στην πώληση του κυπέλλου του µαραθωνοδρόµου Σ. Λούη. τόµ. Η', σ. 7072,7073.
Αναφορά στην τροπολογία µε αριθµό 812/29/9.3.2012 η
οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η',

σ. 7318, 7323, 7339, 7343, 7347, 7348, 7350, 7352.
Αναφορά στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. Θ', σ.
7850,7852,7853.
Αναφορά στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ', σ.
7851,7852,7854,7855.
Αναφορά στην οµόφωνη ψήφιση από την Ολοµέλεια της
Βουλής της πρότασης νόµου που κατάθεσε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και άλλων κατηγοριών
προσώπων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 7941, 7942.
Αναφορά στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι', σ. 8502,8513,8517, 8521,
8584, 8586, 8595.
Αναφορά στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8641, 8642, 8643,
8644,8645,8646,8648.
Αναφορά στη δήλωση Γερµανού Υπουργού σχετικά µε το
θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι', σ. 8704,
8705.
Αναφορά στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι', σ. 8856, 8863, 8864,
8866, 8868, 8870, 8873, 8874.
Αναφορά στην επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος των
φωτορεπόρτερ κ. Μάριου Λώλου. τόµ. Ι', σ. 8878, 8885.
Αναφορά στη λήξη των εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
8950.
Αναφορά στον δεκαοκτάχρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση και που καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε στη
Γενική Αστυνοµική Δ/νση Ηρακλείου Κρήτης και στην επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των φωτορεπόρτερ και ο ειδικός φρουρός στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ', σ. 9040, 9053.
Αναφορά στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής, ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ', σ. 9469, 9472, 9475, 9478,
9479, 9480, 9531, 9532.
Αναφορά σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές.
τόµ. ΙΑ', σ. 9473, 9474, 9476.
Αναφορά στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους Υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ', σ. 9474, 9478, 9479, 9481, 9540, 9557.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της.(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία
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αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας.(Απαντήθηκε από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε', σ. 4535.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Μέτρα προστασίας των ανέργων και κυρίως µακροχρόνια ανέργων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7439.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για
τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των
προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηµατικότητας". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".(ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α', σ. 531-539.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".(Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 539.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4579-4584.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ.
4584.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012".
τόµ. Ζ', σ. 6033-6036.

Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012".
(Απερρίφθη). τόµ. Ζ', σ. 6036.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που
τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και
της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".
τόµ. Θ', σ. 8035-8038.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". (Απερρίφθη). τόµ.
Θ', σ. 8038.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8944-8947,
8969.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προετοιµασία του προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙΣχολών και Τµηµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 5337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου
και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η', σ. 6593.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου, αφιερωµένη ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Μεσογείου στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ', σ. 7702-7708.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απεργούς
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της "Ελληνικής Χαλυβουργίας". τόµ. Η', σ. 6611.
Αναφορά στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι', σ. 8387, 8390, 8430, 8452,
8457, 8468.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
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. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, καθώς και
οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Σ. Σακοράφα και Π. Κουρουµπλής. (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7280.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ε', σ. 4078-4122, 41504224, 4338.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις για
τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών της Ιεράπετρας που επλήγησαν από το βακτήριο του e-coli. τόµ. Ε', σ. 4307.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για
τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
τόµ. Ε', σ. 4146.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή της
συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Ε', σ. 4143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Αµυνταίου
που επλήγησαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες. τόµ. Ε', σ.
4541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του Νοµού
Πέλλας. τόµ. Η', σ. 6434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ', σ. 8234.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων

στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 4454.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις.
τόµ. Γ', σ. 2821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων.(Απαντήθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών). τόµ. Η',
σ. 7381.
Αναφορά στη δήλωση Γερµανού Υπουργού σχετικά µε το
θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι', σ. 8704,
8705.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής για την παρακράτηση µιας βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η οποία θα
αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β', σ. 17451746.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8978.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ). (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναπτύχθηκε από τον Βουλευτή κ.
Ι. Κοραντή). τόµ. Γ', σ. 2761.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους, οικονοµικού έτους 2010 καθώς και
του Κρατικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012
και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και
Υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1727.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010.
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1727, τόµ. Ε', σ.
4371-4396, 4397-4430.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)Πάτρας. τόµ. Δ',
σ. 3695.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ. τόµ. Η', σ. 6662.
ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας
Τριάδας και Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από
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το πρόγραµµα απονιτροποίησης. τόµ. Γ', σ. 2651.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε "υποθέσεις παρακολούθησης πολιτών και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών". (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Γ', σ. 2573.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Θ', σ. 7888.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Η', σ. 6980.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2010 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1715-1752.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η οποία θα αποδοθεί στον Κρατικό
Προϋπολογισµό. τόµ. Β', σ. 1745-1746.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10618/6959 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ’
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2144-2150.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10623/6964 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών
Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής ως ακολούθως: Ι. Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής και ΙΙ. Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2133, 2141-2143.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10625/6965 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της
ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2134-2140.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και
του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)". τόµ. Γ', σ. 26552658.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 11682/7731 από
22.12.2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώ-

που και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Γ',
σ. 2966-2969.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση
νέας ειδικής µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1211.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 6581.
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, Ι', σ. 84918535, 8555-8621, 8623-8714, ΙΑ', σ. 9100.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. τόµ. Ε', σ.
4537.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη στελέχωση του αρχαιολογικού
χώρου Γερακίου Λακωνίας µε εξειδικευµένο µόνιµο ή εποχικό προσωπικό. τόµ. Δ', σ. 3694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. τόµ. Η', σ. 7393.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Αναφορά στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν
στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 255,256,257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. τόµ. Δ', σ.
3888.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άσκηση στο πλαίσιο "Σχολείο
Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας-Φρούρησης". τόµ.
Η', σ. 6909.
ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατακόρυφη αύξηση
των αστέγων στη χώρα µας. τόµ. Γ', σ. 2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τους άστεγους στην Ελλάδα. τόµ. Δ', σ. 3621.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
τόµ. Γ', σ. 2541.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διαχείριση
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Η', σ. 6958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI.
τόµ. Η', σ. 7391.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7910, τόµ. ΙΑ', σ. 9011-9060, 90619083, 9452-9561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων. τόµ.
Θ', σ. 8223.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία ("Ε.Σ.Α.µε.Α") κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και
στην ολιγωρία της Πολιτείας να εφαρµόσει µέτρα προστασίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ζητεί τη θωράκιση

των µελών της και των οικογενειών τους από την ανεργία,
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. τόµ. Γ', σ. 2196
- 2201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ', σ.
2609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΚΕΒΑ).
τόµ. Γ', σ. 2763.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ', σ. 8203, τόµ. ΙΑ', σ. 9327 - 9329.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην καταβολή των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ). τόµ. Β', σ. 1819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η', σ. 6584.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τακτοποίηση
του σκανδάλου "SIEMENS" και τη λειτουργία των έτοιµων
σταθµών του µετρό . τόµ. Δ', σ. 3086.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Προσαρµογή
στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2016, 2667-2723.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της
στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους
ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ', σ. 2013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων. τόµ. Δ', σ. 3818.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων κατά της αύξησης των τιµών στην αγορά. τόµ.
Η', σ. 6420.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ, ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Αναφορά στο άνοιγµα του επαγγέλµατος των αυτοκινητιστών ταξί. τόµ. Α', σ. 256.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί. τόµ. Γ', σ. 2662.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. Γ', σ.
2112.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δηµόσια έργα και
τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. (Επερωτώντες: Δέκα επτά Βουλευτές (17) της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ', σ. 2583-2602.
Β
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή της
συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Ε', σ. 4143.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών
και των ηλικιωµένων. τόµ. Α', σ. 845.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2966, ΣΤ', σ. 5355-5410, 5411-5456,
τόµ. Ζ', σ. 5615-5619.
Αναφορά στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές που
προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4593, 4594,
4597,4606, 4614,4624, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630,
5377,
5378,
5388,
5389,
5393,
5396,
5397,5398,5399,5400,5401,5404,5406,5407,5408,
5435,5436,5419, 5501.
Αναφορά στον δεκαοκτάχρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση και που καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε στη
Γενική Αστυνοµική Δ/νση Ηρακλείου Κρήτης και στην επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των φωτορεπόρτερ και ο ειδικός φρουρός στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ', σ. 9040, 9053.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
δωρεάν διανοµή ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. τόµ. Β',
σ. 1799.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση
του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (ΟΠΕΒ). τόµ. Δ', σ. 3815.
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
θέµατα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου που αφορούν τους βιοκαλλιεργητές αγρότες της χώ-

ρας. τόµ. Δ', σ. 3828.
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λειτουργία του "Βιολογικού Καθαρισµού Γεωργιούπολης
και της ευρύτερης περιοχής" στο Δήµο Αποκορώνου Χανίων. τόµ. Α', σ. 117.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
FULGOR στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. τόµ. Γ', σ.
2550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοι
Σαράντη". τόµ. Γ', σ. 2660.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ. τόµ. Η', σ. 6662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση της Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η', σ. 6790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι', σ. 8281.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας. τόµ. Β', σ. 1792.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)Πάτρας. τόµ. Δ',
σ. 3695.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
O. Βουδούρη , Σ. Γεωργιάδη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 68.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
A. Ροντούλη , I. Βλάττη και P. Ζήση (Προεδρεύουσα). τόµ.
Α', σ. 92,93.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου
και β) δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Α',
σ. 226.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Α', σ. 256,257.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη. τόµ. Α', σ. 261.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα και κατά του
πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. Α', σ. 323.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Κ. Κιλτίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα). τόµ. Α', σ. 327.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ. κ.
Β. Γιουµατζίδη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
346.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 379,380.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θ. Ροµπόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί την παραίτησή του από το
Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 434-438.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Κ. Τεκτονίδου, σε αντικατάσταση του κ. Θ. Ροµπόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Α',
σ. 449.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη, Α. Λοβέρδου, Δ. Παπαδηµούλη, Μ. Παντούλα και
Α. Νεράντζη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 634-639.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Γιουµατζίδη, Β. Οικονόµου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 742,743.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Α', σ. 753,755.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 6,
7,12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 37, 38 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 772-774.

Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Λ. Κατσέλη τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α', σ. 775-777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Α. Ροντούλη. και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 822,823.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
954.
Ανακοινώνεται η από 1ης Νοεµβρίου 2011 επιστολή της
Βουλευτού κ. Μ. Αποστολάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β',
σ. 1084-1086.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Χ. Πρωτόπαπα και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1088.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Σ. Ξυνίδη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1174.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη και Θ. Πάγκαλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ.
1266 - 1268.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Λ. Κατσέλη επανεντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Β', σ. 1272 - 1273.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ε. Αργύρη(Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1306.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου και κατά του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. τόµ. Β', σ. 1361.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Β', σ. 1372.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Η. Πολατίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα).
τόµ. Β', σ. 1446,1447.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δ. Αβραµόπουλος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στις
11/11/2011, γνωστοποίησε τη δήλωση της παραίτησής του
από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1483-1484.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Σ.
Χατζηγάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1485-1486.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ε. Κουντουρά σε αντικατάσταση του κ. Δ. Αβραµόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Β',
σ. 1485.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Π. Ευθυµίου και Β. Αποστολάτου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1525.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει ως Γενικό
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον Βουλευτή κ. Η. Πολατίδη και ως
αναπληρωτές Εκπροσώπους του τους Βουλευτές κ.κ. Α.
Χρυσανθακόπουλο και Ά. Κολοκοτρώνη. τόµ. Β', σ. 1546.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κανέλλη και Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Β', σ. 1556.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Κ. Τασούλα και Α. Κακλαµάνη. τόµ. Β',
σ. 1581.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Παπανδρέου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη,
Α. Νεράντζη, Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Α. Σιδηρόπουλου,
Ε. Στυλιανίδη, Σ. Σκοπελίτη, Ι. Ζιώγα και Γ. Μαυρίκου σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1669, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Καµµένος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1787 - 1788.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
για την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β', σ. 1824-1971.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β', σ.
1825-1970.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης. τόµ.
Γ', σ. 1985.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ά. Διαµαντοπούλου
και κατά του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ι. Πανάρετου. τόµ. Γ', σ.
2057.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Κεφαλογιάννη και Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Γ', σ. 2293,2294,2295,2296.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αντώναρου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Μητσοτάκη και Α. Γεωργιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ', σ.
2462-2468.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
2924.

Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν. 3213/2003(Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων)". (Προτείνων: Ο Βουλευτής κ. Α. Κακλαµάνης).(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2966.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, µηνυτήρια αναφορά κατά: α) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, β) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ν. Σηφουνάκη, γ) του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χ. Καστανίδη, δ) του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου, ε)
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη, ζ) του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. Γερουλάνου και η) του
πρώην Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι.
Ραγκούση. τόµ. Γ', σ. 2966.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Α.
Κοντός µε την υπ’ αριθµόν 2989/20-12-2011 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, επαναφέρει το αίτηµά του κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5
του Συντάγµατος για σύσταση Ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τόµ. Δ', σ. 2987-2990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Χ. Μαρκογιαννάκη, Χ. Παπουτσή και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3166.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου, Ν. Μωραΐτη, Ν. Νικολοπούλου, Θ. Καράογλου και Α.
Καριπίδη. τόµ. Δ', σ. 3273-3417.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου,
Ν. Μωραϊτη, Ν. Νικολόπουλου, Θ. Καράογλου και Α. Μακρυπίδη. τόµ. Δ', σ. 3273-3416.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Οικονόµου και Ε. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3460.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Φ.
Σαχινίδη. τόµ. Δ', σ. 3460.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3477.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Δ', σ. 3507.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Δ', σ. 3719,
3720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βαλυράκη και Γεωργίου Καρατζαφέρη. τόµ. Δ', σ. 3880.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Ο.
Παπανδρέου-Παπαδάκη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Δ', σ. 3916.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης κατά
το έτος 2010. τόµ. Ε', σ. 4153.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρασµάνη, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
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τόµ. Ε', σ. 4284.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Χρυσανθακόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ.
Ε', σ. 4392.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Α. Κακλαµάνη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 4476.
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Βουλευτής Άρτας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Π. Στασινός
υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ.
Ε', σ. 4544-4545.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Ξυνίδη, Θ. Μπακογιάννη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 4557,4558.
Ανακοινώνεται ότι κ. Δ. Βαρβαρίγος, Βουλευτής Ζακύνθου και η κ. Π. Ζούνη, Βουλευτής Α’ Αθηνών, µε τις από
11 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους, καθώς και ο κ. Ν.
Λέγκας, Βουλευτής Τρικάλων, µε την από 12 Φεβρουαρίου
2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποίησαν τη δήλωση
της παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ',
σ. 4565-4567.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γκόγκα, Μ. Κλαυδιανού και Ά. Βαγενά στη θέση των παραιτηθέντων Βουλευτών κ.κ. Π. Στασινού, Δ. Βαρβαρίγου και Π. Ζούνη αντίστοιχα. τόµ. ΣΤ', σ. 4568.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θ. Σκρέκα, στη θέση του
παραιτηθέντος Βουλευτή κ. Ν. Λέγκα. τόµ. ΣΤ', σ. 4577.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Χρυσανθακόπουλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
ΣΤ', σ. 4584.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Π. Ευθυµίου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4636-4638.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Γιώργος Παπανδρέου, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Κουβέλης, Ά. Βαγενά, Λ. Κατσέλη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Β. Παπανδρέου, Λ. Μίχος, Μ. Κυριακοπούλου,Α. Τριανταφυλλόπουλος, Β. Τόγιας, Γ. Κασσάρας,
Χ. Καστανίδης, Κ. Τεκτονίδου, Χ. Κατσούρας, Γ. Μιχελογιαννάκης, Θ. Παραστατίδης, Α. Αθανασιάδης, Γ. Παπαµανώλης,Ο. Βουδούρης, Μ. Τσετίν, Η. Θεοδωρίδης, Γ. Αµοιρίδης και Χ. Μαγκούφης, τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. ΣΤ', σ. 5239-5241.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ.

Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΣΤ', σ. 5242.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Τσόκλη µε επιστολή
της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ.
ΣΤ', σ. 5275,5278.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Λαφαζάνης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα.
τόµ. ΣΤ', σ. 5275-5277.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς µε επιστολές που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Βόζεµπεργκ, Δ. Σταµάτης, Γ. Βλάχος, Ε. Κουντουρά, Μ. Γιαννάκης, Μ. Τζίµας, Τ. Ιατρίδη, Α. Δερµεντζόπουλος, Κ. Μαρκόπουλος, Ε. Κεφαλλογιάννης, Κ. Γκιουλέκας, Ζ. Τζηκαλάγιας, Χ. Ζώης, Σ. Γαληνός, Π. Μελάς, Θ. Λεονταρίδης, Α.
Καριπίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Βαγιωνάς, Γ. Καρασµάνης και Κ. Παπασιώζος τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ', σ. 5275,5279-5299.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Ά. Κατσαρού και Τ. Καραπαναγιώτη, σε αντικατάσταση του κ. Α. Λαφαζάνη και της
κ. Μ. Τσόκλη αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. ΣΤ', σ.
5313.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά Υπουργών της Ελληνικής
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ', σ. 5397.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας
Δηµοκρατίας οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Δένδιας, Κ. Μουσουρούλης και Μ. Σαλµάς. τόµ. ΣΤ', σ. 5448-5449.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Μ. Βορίδης, Βουλευτής Νοµού
Αττικής, και ο κ. Σ. Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, µετά από τις 17 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
γνωστοποίησαν τη δήλωση παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ζ', σ. 5525-5527.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καλαποθαράκου και
Μ. Ντουκάκη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ.
Γεωργιάδη, οι οποίοι παραιτήθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5528.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Κ. Μουσουρούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5780.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Αναστασιάδη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ',
σ. 5784.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5871, 5872.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Κ. Μπατζελή, Ι. Βαλυράκη και Κ. Αϊβαλιώτη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχεί-
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ων. τόµ. Ζ', σ. 5876 - 5880.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη, Π. Μαρκάκη, Α. Ροντούλη, Α. Χρυσανθακόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
5913,5914.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. Ζ', σ. 5931.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
του αριθµού των Βουλευτών σε 200". (Προτείνοντες Βουλευτές: κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ. Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5941.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ
και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις".
(Προτείνοντες: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις (74) Βουλευτές). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5971, τόµ. Θ’, σ.
7785-7836, 7934-7938.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Μαρκάκη, Α. Λεβέντη και Β. Νικολαϊδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 6068.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Α. Αλευρά, Α. Παπαγεωργίου, Η. Μόσιαλου, Μ. Μπόλαρη, Γ. Παπαµανώλη και Α. Τσίπρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ.
6098-6106.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ε. Βενιζέλου, Ν. Σηφουνάκη, Α. Σαµαρά, Χ. Σταϊκούρα, Α. Βαγενά και Γ. Ψαριανού, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6289-6298.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και β) Δικογραφία
κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 6591.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια, Β. Νικολαΐδου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6639,6640.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Χαλβατζή και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6641,6642.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το
νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει,
δικογραφία κατά α)του κ. Εµµανουήλ Όθωνα, Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και β)του Σπυρίδωνα Βούγια,
πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Η', σ.
6745.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Ρετάρη-Τέντε και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6797.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Νικολαΐδου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6808, 6809.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6808, 6809.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Ροντούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 7022.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Μερεντίτη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 7023,
7030.
Πρόταση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου
Σιούφα, για επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων Βουλευτών στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που συµµετέχουν
στο EUROGROUP, για να υπάρξει κοινοβουλευτική διπλωµατική πρωτοβουλία συνεργασίας, στήριξης και αλληλεγγύης και µεταξύ των κοινοβουλίων και των λαών αυτών των
χωρών. τόµ. Η', σ. 7072.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης της
ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης της ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
7391.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Α. Δερµεντζόπουλος( Έβρου), Α. Καρυπίδης (Σερρών), Ε. Κεφαλογιάννης (Ηρακλείου), Θ. Λεονταρίδης (Σερρών) και Ζ. Τζηκαλάγιας (Καστοριάς), εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ', σ. 7417-7418.
Ανακοινώνεται ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Έξαρχος, µε την από 19 Μαρτίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος αναδείχθηκε ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Ε. Βενιζέλος. τόµ. Θ', σ. 7428-7429.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ορίζει, ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, τους κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Θ', σ. 74307431.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Π. Δηµητρουλόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστι-
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κού Κινήµατος. τόµ. Θ', σ. 7434-7436.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Φ. Σαχινίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα).
τόµ. Θ', σ. 7461,7462.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7472.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσιαούση, Ε. Μπεντενιώτη, Χ. Κεφαλίδου, Α. Τσίπρα και Φ.
Κουβέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ', σ. 74977503.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Κ.
Μητσοτάκη και Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Θ', σ. 7704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου, Α. Χρυσανθακόπουλου και Γ. Νιώτη
(Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 7734.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αποστολάκου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7796.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 26 Μαρτίου 2012 έγγραφη
δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Β'
Αθήνας, Γ. Ψαριανός, Β' Αθήνας, Α. Λεβέντης, Αττικής, Β.
Οικονόµου, Αττικής, Ν. Τσούκαλης, Αχαϊας, Ι. Μιχελογιαννάκης, Ηρακλείου, Γ. Παπαµανώλης, Κυκλάδων, Ο. Βουδούρης, Μεσσηνίας, Η. Θεοδωρίδης, Πέλλας και Ι. Αµοιρίδης, Πιερίας, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε
Πρόεδρο το Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ', σ. 7885 - 7886.
Δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου
Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. τόµ. Θ', σ. 7910.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 27-3-2012 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη, Βουλευτή
Αχαΐας και Ι. Αµοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας. τόµ. Θ', σ.
8002-8003.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Παφίλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 8057.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Πάγκαλου, Η. Καρανίκα, Ν. Δένδια, Ε. Κωνσταντινίδη, Ν. Παναγιωτόπουλου, Ι. Κοραντή, Η. Μόσιαλου, Ε. Τσιαούση, Α.
Σιδηροπούλου, Α. Τόλκα, Φ. Παρασύρη, Α. Καρυπίδη, Ε.
Στυλιανίδη, Μ. Μίχου, Κ. Κόλλια, Κ. Τσιάρα, Σ. Αναστασιάδη, Ε. Ράπτη, Μ. Σκραφνάκη, Φ. Κουβέλη και Ε. Κουντουρά, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της

ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ. 8066-8088.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή κ. Γ. Μπανιά. τόµ. Θ', σ. 8137, 8151, 8166, 8167,
8170, 8171.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μουσουρούλη. τόµ. Θ', σ. 8196.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Τσιρώνη. τόµ. Θ', σ. 8203.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Βαρδίκου. τόµ. Θ', σ. 8203.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη. τόµ. Ι', σ. 8334.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Π. Καµµένος, Σ. Γαληνός, Μ. Γιαννάκης, Χ. Ζώης, Τ. Ιατρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ε. Κουντουρά, Κ.
Μαρκόπουλος, Π. Μελάς και Δ. Σταµάτης δηλώνουν ότι συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Π.
Καµµένο. τόµ. Ι', σ. 8394-8395.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Ι', σ. 8439.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Λοβέρδου, Ι. Δηµαρά και Σ. Γιαννακά, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8442-8445.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ορίζεται ο Βουλευτής κ. Χ. Ζώης, µε αναπληρώτρια
την Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ο Βουλευτής κ. Κ.
Μαρκόπουλος. τόµ. Ι', σ. 8495.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι οι Βουλευτές
κ.κ. Γ. Βαγιωνάς, Κ. Γκιουλέκας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Παπασιώζος και Μ. Τζίµας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι', σ. 8510-8511.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Σ. Ξυνίδη και Β. Αποστολάτου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 8510.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής κ. Α. Αγάτσα, Βουλευτής
Νοµού Βοιωτίας, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι', σ. 8562
- 8563.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Α. Φαρµάκη-Γκέκη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 8642,8643,8644.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου, Κ. Μουσουρούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύ-
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ων). τόµ. Ι', σ. 8648.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Δένδια, Ι. Ανδριανού, Ε. Ράπτη, Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Νάκου,
Θ. Καράογλου, Ε. Κουντουρά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8659-8667.
Δήλωση του Βουλευτή κ. Κ. Γείτονα ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές. τόµ. ΙΑ', σ. 8919.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου.
τόµ. ΙΑ', σ. 8943.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κρεµαστινού, Ε. Κουντουρά, Τ. Ιατρίδη και Ε. Αυγενάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό αριθµό 72,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ.
8950-8954.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Σ. Σακοράφα και ο κ. Π. Κουρουµπλής, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνουν ότι εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΙΑ', σ. 9044, 9046-9047.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι η κ. Σ. Σακοράφα Βουλευτής Β' Αθήνας και ο κ. Π. Κουρουµπλής Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. ΙΑ', σ. 9044-9045.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
9078.
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ε. Αργύρη ότι
δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείµενες εκλογές. τόµ. ΙΑ',
σ. 9079.
Αναφορά σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές.
τόµ. ΙΑ', σ. 9473, 9474, 9476.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Γ. Νιώτη(Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
9538.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Σ. Γιαννακά
σχετικά µε την συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9549.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη καταβολή της βουλευτικής σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους Βουλευτές που κατέχουν
θέση στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α', σ. 125.

ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 90 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από
τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 5, 21-22.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας και Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Κ. Καραγκούνης και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α', σ. 21-22.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατούµενων" καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 26 - 42.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σ. Χαλβατζή ότι δεν θα
συµµετέχουν στις εργασίες του Κοινοβουλίου, την Τετάρτη
5 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα πανυπαλληλικής απεργίας της
ΑΔΕΔΥ. τόµ. Α', σ. 70.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ.
73,81,84,85, 258,263,268,270,272, 305, 306, 337,
381,397, 470, 539, 553, 554,567, 588,589, 643,645,646,
661,663, 681, 682, 720,728, 760, 767, 769, 772,825,
891,893,983,987, τόµ. Β', σ. 1078, 1081, 1083, 1088,
1090,1095,1098,1099,1100,1108,1122,1123,
1178,1211,1220, 1229, 1231, 1235, 1241, 1249, 1253,
1263, 1264, 1438,1439,1440,1441,1442,1443, 1507,
1521,1544,1562,1563,1579, 1631, 1632, 1658, 1668,
1710, 1729, 1824, 1825, τόµ. Γ', σ. 2214,2231,2239,
2277,2295, 2429,2458, 2582,2601, 2655, 2677, 2851,
2919,2920,2921,2925, τόµ. Δ', σ. 2995, 2996, 3025,
3034, 3046, 3047, 3092, 3113, 3114, 3116, 3120, 3121,
3145, 3146, 3264,3273, 3430, 3431, 3445, 3446, 3449,
3452, 3453, 3457, 3460, 3475, 3477, 3479, 3483, 3485,
3504,3507,3509,3520,3525, 3547, 3552, 3553, 3564,
3567, 3568, 3574, 3581, 3582, 3595, 3596, 3621, 3708,
3713, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3723,3724,
3789, 3791, τόµ. Ε', σ. 3948, 4017, 4141, 4146, 4151,
4152,4177, 4263,4264,4268,4269, 4423, τόµ. ΣΤ', σ.
4570, 4571, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4590,
4591, 4595, 4610, 5456, 5457, τόµ. Ζ', σ. 5551, 5571,
5582, 5584, 5585, 5778,5782,5784, 5801, 5839, 5840,
5859, 5861, 5868, 5869, 5871, 5872, 5873, 5876, 5906,
5932,5933, 5973, 5974, 6185, 6192, 6200,6214, 6244,
6253, 6258, 6260, 6263, 6266, 6268, τόµ. Η', σ. 6527,
6589, 6725, 6726, 6808, 6816, 6817, 6915, 7022, 7023,
7065, 7074, 7278, 7304, 7381, τόµ. Θ', σ. 7486, 7702,
7704,7705, 7855,7857, 7894, 7899, 7934, 8020, 8022,
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8173, 8175, 8187, 8188, 8189, 8194,8195,8196,8200,
8231, τόµ. Ι', σ. 8281, 8314, 8319, 8322, 8323, 8325,
8329, 8348, 8349, 8350, 8369, 8374, 8375, 8376,
8427,8433, 8435, 8436, 8438, 8439, 8447, 8503, 8508,
8520,8531,8532, 8557, 8558, 8559, 8560, 8590, 8591,
8599, 8605, 8606, 8607, 8608, 8623, 8626, 8635, 8643,
8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8653, 8695, 8697, 8698,
8699,8701,8702,8705,8709,8710, 8711,8713,8714, τόµ.
ΙΑ', σ. 8922, 8932, 8944, 8946, 8947, 8948, 8955, 8969,
9053, 9063, 9076, 9328, 9469, 9474, 9475, 9487, 9488,
9504, 9519, 9520, 9521, 9522, 9541, 9543, 9551.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θ. Ροµπόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί την παραίτησή του από το
Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 434-438.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Κ. Τεκτονίδου, σε αντικατάσταση του κ. Θ. Ροµπόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Α',
σ. 449.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού που να κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας συζητήσεως του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α', σ. 526-529.
Συζήτηση επί της αιτήσεως " Ένστασις για παραβίαση του
Κανονισµού" που ετέθη από τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη και Β.
Μουλόπουλο κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 722.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α', σ. 753, 754, 755,
756,766,768, τόµ. Β', σ. 1088, 1089, 1107, 1122, 1123,
1124, 1435,1436, 1648, 1650, τόµ. Γ', σ. 2617, τόµ. Δ', σ.
3150, 3151, 3584, 3585, τόµ. Ε', σ. 4476, 4477, 4478,
τόµ. ΣΤ', σ. 5524.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" καταθέτει την έκθεσή
της. τόµ. Β', σ. 1064-1073.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία ζητεί την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 10731074.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου
για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β',
σ. 1077.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. Β', σ. 1077-1130, 1166-1225, 1227-1272.
Ανακοινώνεται η από 1ης Νοεµβρίου 2011 επιστολή της
Βουλευτού κ. Μ. Αποστολάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β',
σ. 1084-1086.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί ότι η

Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Λ. Κατσέλη επανεντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Β', σ. 1272 - 1273.
Αναφορά στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β',
σ. 1418, 1419, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442,1443,1448.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δ. Αβραµόπουλος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στις 11/
11/2011, γνωστοποίησε τη δήλωση της παραίτησής του από
το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1483-1484.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Σ.
Χατζηγάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1485-1486.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ε. Κουντουρά σε αντικατάσταση του κ. Δ. Αβραµόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Β',
σ. 1485.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου 2011 έγγραφο του
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµ. 107/9-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1487-1489.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική
Μεταβολή" µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµόν 110/11-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 14891492.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 108/9.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλλε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου του
Ανδρέα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Β', σ.
1489.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 109/11.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο κ. Λουκάς Παπαδήµος του Δηµητρίου. τόµ. Β', σ. 1489.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Β', σ. 1493-1498.
Συζήτηση σχετικά µε την διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1493-1495, 1507, 1531, 1532,
1535.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου
και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της
Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1507-1609,
1611-1687.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου και της Δηµοκρατίας. τόµ.
Β', σ. 1713.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2010 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1715-1752.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Καµµένος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1787 - 1788.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10618/6959 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση
και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ’
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2144-2150.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10623/6964 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών
Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής ως ακολούθως: Ι. Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής και ΙΙ. Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2133, 2141-2143.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10625/6965 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της
ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2134-2140.
Aναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ. Γ', σ. 2157-2158.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Γ', σ. 2461-2462.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι µε το υπ' αριθµόν
115/2-12-2011 Προεδρικό Διάταγµα, διορίστηκε ο Π. Καψής του Ιωάννη στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Γ', σ. 2548-2549.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Γ', σ.
2553-2555.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και
του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)". τόµ. Γ', σ. 26552658.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η
οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ', σ. 2861.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός κ.
Α. Κοντός µε την υπ’ αριθµόν 2989/20-12-2011 επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, επαναφέρει το αίτηµά
του κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος για
σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του
κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τόµ. Δ', σ. 2987-2990.
Συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ' όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3246-3248.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3635.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Βρεττού. Μ. Κατρίνη, Α. Αθανασιάδη
και Α. Νταλάρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18,
19,24,28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".
τόµ. Δ', σ. 3724-3737.
Αναφορά στους "χαρακτηρισµούς" που χρησιµοποιούνται
στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για τον Πρωθυπουργό και
την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε
κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ', σ. 3780, 3781, 3789.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών κ.κ. Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά.
τόµ. Δ', σ. 3832.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ε', σ.
4371.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ανακοινώνεται ότι µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Βουλευτής Άρτας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Π. Στασινός υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ε',
σ. 4544-4545.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ι. Παπαλέξης, πρώτος αναπληρωµατικός του παραιτηθέντος Βουλευτή Άρτης κ. Π. Στασινού, µε την από 10 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δεν απεδέχθη το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ.
4563-4564.
Ανακοινώνεται ότι κ. Δ. Βαρβαρίγος, Βουλευτής Ζακύνθου και η κ. Π. Ζούνη, Βουλευτής Α’Αθηνών, µε τις από 11
Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους, καθώς και ο κ. Ν. Λέγκας, Βουλευτής Τρικάλων, µε την από 12 Φεβρουαρίου
2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποίησαν τη δήλωση
της παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ',
σ. 4565-4567.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γκόγκα, Μ. Κλαυδιανού και Ά. Βαγενά στη θέση των παραιτηθέντων Βουλευ-
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τών κ.κ. Π. Στασινού, Δ. Βαρβαρίγου και Π. Ζούνη αντίστοιχα. τόµ. ΣΤ', σ. 4568.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ', σ. 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574,
4575,4576,4577.
Αναφορά στον τρόπο επιλογής των δυο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4571, 4572,
4573,4574.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θ. Σκρέκα, στη θέση του
παραιτηθέντος Βουλευτή κ. Ν. Λέγκα. τόµ. ΣΤ', σ. 4577.
Πρόταση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνη για αποστολή αντιπροσωπειών της Βουλής σε όλα τα
Κοινοβούλια της Ευρώπης για αλληλεγγύη και ενηµέρωση
των θυσιών που υφίσταται ο Ελληνικός λαός. τόµ. ΣΤ', σ.
4622.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μ. Τσόκλη µε επιστολή
της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ.
ΣΤ', σ. 5275,5278.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Α. Λαφαζάνης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα.
τόµ. ΣΤ', σ. 5275-5277.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς µε επιστολές που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Βόζεµπεργκ, Δ. Σταµάτης, Γ. Βλάχος, Ε. Κουντουρά, Μ. Γιαννάκης, Μ. Τζίµας, Τ. Ιατρίδη, Α. Δερµεντζόπουλος, Κ. Μαρκόπουλος, Ε. Κεφαλλογιάννης, Κ. Γκιουλέκας, Ζ. Τζηκαλάγιας, Χ. Ζώης, Σ. Γαληνός, Π. Μελάς, Θ. Λεονταρίδης, Α.
Καριπίδης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Βαγιωνάς, Γ. Καρασµάνης και Κ. Παπασιώζος τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ', σ. 5275,5279-5299.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Σ. Σαλουφάκου, πρώτη αναπληρωµατική της παραιτηθείσας Βουλευτή Επικρατείας κ. Μ.
Τσόκλη µε την, από 13 Φεβρουαρίου 2012, επιστολή της
προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, δεν απεδέχθη το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ',
σ. 5311-5312.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Ά. Κατσαρού και Τ. Καραπαναγιώτη, σε αντικατάσταση του κ. Α. Λαφαζάνη και της

κ. Μ. Τσόκλη αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. ΣΤ', σ.
5313.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας
Δηµοκρατίας οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Δένδιας, Κ. Μουσουρούλης και Μ. Σαλµάς. τόµ. ΣΤ', σ. 5448-5449.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Μ. Βορίδης, Βουλευτής Νοµού
Αττικής, και ο κ. Σ. Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, µετά από τις 17 Φεβρουαρίου 2012 επιστολές τους προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
γνωστοποίησαν τη δήλωση παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ζ', σ. 5525-5527.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καλαποθαράκου και
Μ. Ντουκάκη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ.
Γεωργιάδη, οι οποίοι παραιτήθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5528.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα
του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ.
5839 - 5884.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε το
έλλειµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην
εµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, καθώς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της θα είναι µέχρι
την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", το οποίο συζητείται
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος". τόµ. Ζ', σ. 5903,5904.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου
και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου
Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ.
6029,6030.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πρόταση της Κυβέρνησης στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να
συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ', σ.
6159- 6160.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 3216/2677, από
29 Φεβρουαρίου 2012, απόφαση του Προέδρου της Βου-
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λής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 έως και 148 του Κανονισµού της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και
τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων". τόµ. Η', σ. 6422-6424.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Υπουργό Οικονοµικών ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία ανταπόκρισης των κοµιστών των ελληνικών οµολόγων και άλλων
επιλέξιµων τίτλων του δηµοσίου στη διαδικασία ανταλλαγής, (P.S.I.). τόµ. Η', σ. 6906.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. 21/7.3.2012 και
22/7.3.2012 µε θέµα "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Η', σ.
6952-6953.
Πρόταση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου
Σιούφα, για επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων Βουλευτών στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που συµµετέχουν
στο EUROGROUP, για να υπάρξει κοινοβουλευτική διπλωµατική πρωτοβουλία συνεργασίας, στήριξης και αλληλεγγύης και µεταξύ των κοινοβουλίων και των λαών αυτών των
χωρών. τόµ. Η', σ. 7072.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Α. Δερµεντζόπουλος( Έβρου), Α. Καρυπίδης (Σερρών), Ε. Κεφαλογιάννης (Ηρακλείου), Θ. Λεονταρίδης (Σερρών) και Ζ. Τζηκαλάγιας (Καστοριάς), εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ', σ. 7417-7418.
Ανακοινώνεται ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Έξαρχος, µε την από 19 Μαρτίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος αναδείχθηκε ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Ε.
Βενιζέλος. τόµ. Θ', σ. 7428-7429.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ε. Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ορίζει, ως Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, τους κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ.
Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Θ', σ. 7430-7431.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητος Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης"
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". τόµ. Θ', σ. 7432.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Π. Δηµητρουλόπουλος, µε επιστολή του προς τον Προέδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ', σ. 7434-7436.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων", προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
και την 30η Μαρτίου 2012. τόµ. Θ', σ. 7454.
Συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου, αφιερωµένη ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Μεσογείου στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.

τόµ. Θ', σ. 7702-7708.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία γνωστοποιεί: α) το Π.Δ. 30/21.3.2012 περί αποδοχής
παραίτησης: 1) του Ευάγγελου Βενιζέλου από τις θέσεις του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών και 2) του Φίλιππου Σαχινίδη από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και β) το Π.Δ.
31/21.3.2012 περί διορισµού του Φίλιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Θ', σ. 7820-7821.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 26 Μαρτίου 2012 έγγραφη
δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Β'
Αθήνας, Γ. Ψαριανός, Β' Αθήνας, Α. Λεβέντης, Αττικής, Β.
Οικονόµου, Αττικής, Ν. Τσούκαλης, Αχαΐας, Ι. Μιχελογιαννάκης, Ηρακλείου, Γ. Παπαµανώλης, Κυκλάδων, Ο. Βουδούρης, Μεσσηνίας, Η. Θεοδωρίδης, Πέλλας και Ι. Αµοιρίδης, Πιερίας, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε
Πρόεδρο το Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ', σ. 7885 - 7886.
Δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου
Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. τόµ. Θ', σ. 7910.
Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη ότι αποσύρει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας,
της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ', σ. 7916.
Αναφορά στην οµόφωνη ψήφιση από την Ολοµέλεια της
Βουλής της πρότασης νόµου που κατάθεσε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και άλλων κατηγοριών
προσώπων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 7941, 7942.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 27-3-2012 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη, Βουλευτή
Αχαΐας και Ι. Αµοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας. τόµ. Θ', σ.
8002-8003.
Συζήτηση αναφορικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ.
8020-8022.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Γ. Μπανιά. τόµ. Θ', σ. 8137, 8151, 8166, 8167,
8170, 8171.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
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στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων"
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ', σ. 8237-8259.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Π. Καµµένος, Σ. Γαληνός, Μ. Γιαννάκης, Χ. Ζώης, Τ. Ιατρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ε. Κουντουρά, Κ.
Μαρκόπουλος, Π. Μελάς και Δ. Σταµάτης δηλώνουν ότι συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Π.
Καµµένο. τόµ. Ι', σ. 8394-8395.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή η νοµοτεχνική βελτίωση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου
στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της Θράκης" προστίθενται οι
λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι', σ. 8397, 8398, 8427.
Πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη για απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος 2 του π.δ. 114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε ως εκπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις" και να ξανακατατεθεί ως εµπρόθεσµη σε επόµενο
νοµοσχέδιο και η οποία έγινε δεκτή. τόµ. Ι', σ. 8437.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» κ. Παναγιώτης
Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του κόµµατος των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ορίζεται ο Βουλευτής κ. Χ. Ζώης, µε αναπληρώτρια
την Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ο Βουλευτής κ. Κ.
Μαρκόπουλος. τόµ. Ι', σ. 8495.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι οι Βουλευτές
κ.κ. Γ. Βαγιωνάς, Κ. Γκιουλέκας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Παπασιώζος και Μ. Τζίµας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι', σ. 8510-8511.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Α. Αγάτσα, Βουλευτής Νοµού Βοιωτίας, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ανεξαρτοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι', σ. 8562 - 8563.
Δήλωση του Βουλευτή κ. Κ. Γείτονα ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές. τόµ. ΙΑ', σ. 8919.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8944-8947,
8969.

Αναφορά στη λήξη των εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
8950.
Πρόταση του Βουλευτή κ. Μ. Κριτσωτάκη για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Δηµήτρη Χριστούλια, που
αυτοκτόνησε στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ', σ. 9040.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Σ. Σακοράφα και ο κ. Π. Κουρουµπλής, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνουν ότι εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΙΑ', σ. 9044, 9046-9047.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι η κ. Σ. Σακοράφα Βουλευτής Β' Αθήνας και ο κ. Π. Κουρουµπλής Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. ΙΑ', σ. 9044-9045.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση
νέας ειδικής µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 39 που αφορά ρυθµίσεις ΤΠΔΥ, του
άρθρου 56, που αφορά θέµατα ΣΕΥΥΠ και του άρθρου 57
που αφορά σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της Δηµοκρατίας από το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 9555,
9556.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία
µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Rio
Branco του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 4102, τόµ. Θ’, σ. 7680.
Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ)
Αναφορά στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ', σ. 3517,3525,3528,3529.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µαζική καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
τόµ. Δ', σ. 3890.
ΓΕΦΥΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος
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της γέφυρας Ντε Μποσέ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. τόµ.
Γ', σ. 2815.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κρίση στην ελληνική
γεωργία. (Επερωτώντες: Πενήντα δύο (52) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 4263-4284.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2966, τόµ. ΣΤ', σ. 5355-5410, 54115456, τόµ. Ζ', σ. 5615-5619.
ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Νέου Λυκείου. τόµ.
Γ', σ. 2634.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για
δύο χρόνια και τη µείωση του ποσού των µηνιαίων δόσεων
των δανείων (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Α', σ. 439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παροχή περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους δανειολήπτες του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠMΕ). τόµ. Ε', σ. 4148.
Αναφορά στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση των
Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε', σ.
4467, 4470, 4473, 4475, 4483, 4496, 4498, 4500, 4501,
4502, 4504, 4505, 4506.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών". (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Δηµητρουλόπουλος,
Γ. Κασσάρας, Χ. Καστανίδης, Λ. Κατσέλη, Μ. Κυριακοπούλου, Λ. Μίχος, Κ. Τεκτονίδου και Α. Τριανταφυλλόπουλος).
(Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7457.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων ιδιωτικών
επιχειρήσεων µε εγγύηση του δηµοσίου. τόµ. Ε', σ. 4256.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της.)(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 8870.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µεταφορά των καθηκόντων της Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία. τόµ. Η', σ. 6432.

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας µε µόνιµο προσωπικό. τόµ. Ζ', σ.
5971.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
τόµ. Γ', σ. 2543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2545.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. Α', σ. 180.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Αναφορά στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1984,1986,1987,1997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα µεσω
των λογαριασµών της Δ.Ε.Η. τόµ. Γ', σ. 2039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε το ειδικό τέλος που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς
ρεύµατος των κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ', σ. 2151.
Αναφορά στην έκτακτη εισφορά ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ. τόµ. Δ', σ. 2995, 2996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. Δ', σ. 3149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη κατάργησης του έκτακτου
ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ.
τόµ. Δ', σ. 3625.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού
Δ.Ε.Η.-Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση της
παραγράφου 5 του άρθρου 97 του ν.4001/2011. τόµ. Ε', σ.
4479 - 4481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" στους λογαριασµούς
της ΔΕΗ. τόµ. Ι', σ. 8283.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δηµόσια έργα και
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τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. (Επερωτώντες: Δέκα επτά (17) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ', σ. 2583-2602.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την απορρόφηση
πόρων από το ΕΣΠΑ και την παροχή εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των έργων των αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Γ', σ.
2630.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική
των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. (Επερωτώντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
τόµ. Δ', σ. 3894 - 3917.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη έλλειψη οφθαλµίατρου στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και ασφάλισης
στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5982.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Αναφορά στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ', σ. 2081,
2083,2084,2085,2095.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση του ν. 3213/2003(Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής
κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων)». (Προτείνων: Ο Βουλευτής κ. Α. Κακλαµάνης).
(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 2966.

Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ
και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις".
(Προτείνοντες: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις (74) Βουλευτές). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5971, τόµ. Θ’, σ.
7785-7836, 7934-7938.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων από τις αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας και
των τιµολογίων στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και
στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ.
Δ', σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Δηµοτικής Αρχής Τυρνάβου
απέναντι στους δηµότες για θέµατα ύδρευσης. τόµ. Ε', σ.
3944.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη Δηµοτική Αγορά
Κυψέλης. τόµ. Γ', σ. 2855.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης
και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". (Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 20 - 21, 22 - 26, 42 - 59,
61-96.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αναφορά στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης
συγκέντρωσης
στο
Σύνταγµα.
τόµ.
Α',
σ.
725,727,734,744,746,748,749,750,751.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατούµενων" καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 26 - 42.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" καταθέτει την έκθεσή
της. τόµ. Β', σ. 1064-1073.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10625/6965 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της
ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2134-2140.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ανέγερσης σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου. τόµ. Γ', σ. 1989.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών
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του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2912.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 8277.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: «Προσαρµογή
στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που δίεπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2016, 2667-2723.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και
την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ', σ. 2707, 2918-2926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο
που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2826, 2918-2926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 2982,
τόµ. Ε’, σ. 4058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ' αριθµ.
66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3663, τόµ. Ε’, σ. 4057-4058,
4060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία
µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξω-

τερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Rio
Branco του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 4102, τόµ. Θ’, σ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής
Δηµοκρατίας
και
της
Ιταλικής
Δηµοκρατίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4102, τόµ.
Θ’, σ. 7993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της διεθνούς
σύµβασης για την ίδρυση του Κέντρου Επιβολής του Νόµου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη-Southeast European Law
Enforcement Center (SELEC)"(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4478, τόµ. Η’, σ.6437-6438.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136
της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7389, τόµ. Θ’, σ.8020-8094.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7411, τόµ. Ι’, σ. 8477-8478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Απόφασης µε αρ. 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της Τράπεζας Εµπορίου
και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι’, σ. 8485-8486.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικό-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι’, σ. 8286-8287.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ', σ. 8203, τόµ. ΙΑ’, σ. 9327-9329.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία
στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καρντίνας
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι', σ. 8317, τόµ. ΙΑ’, σ. 9427.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. Ι',
σ. 8675.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ' αριθµ.
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66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3663, τόµ. Ε', σ. 4057-4058,
4060.
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3213, τόµ. Η', σ. 6620-6648, 67086730, 6989, 6991.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Αναφορά στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ.
Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο,
µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ', σ. 3706,
3712,3713.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
παραίτηση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και
Μουζακίτη. τόµ. Ε', σ. 4329.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΑΓΗΣ
Αναφορά στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων εναντίον της
Ελλάδας. τόµ. Γ', σ. 2363.
Αναφορά στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Ε', σ. 4277,
4278,4280.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω
προϋπηρεσίας (40%). τόµ. Η', σ. 6661.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1391-1454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη ρύθµιση για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων και άνω. τόµ. Ζ', σ. 5550.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον ελληνικό δορυφόρο "HELLAS

SAT". τόµ. Ε', σ. 3946.
ΔΩΡΕΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Έλλάδος, για
την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ', σ. 2853.
Ε
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α',
σ. 785, τόµ. Γ’, σ. 2067-2096.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας λόγω της ανεξέλεγκτης διακίνησης πολεµικών όπλων. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Α', σ. 151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Α', σ. 184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Β', σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 2019.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές
κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης
και Γ. Κοντογιάννης). τόµ. Δ', σ. 3159-3176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη Λακωνία. τόµ. Η', σ. 6791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Η', σ. 6895.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ.
Δ', σ. 3822.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Αναφορά στις διαµαρτυρίες πολιτών κατά τη διάρκεια Εθνικών Παρελάσεων. τόµ. Η', σ. 6896,6897.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το αµυντικό σύστηµα της χώρας
µας. τόµ. Γ', σ. 2910.
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Έλλάδος, για
την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ', σ. 2853.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
Πληροφοριακού Συστήµατος στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Γ', σ. 2614.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την απορρόφηση
πόρων από το ΕΣΠΑ και την παροχή εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των έργων των αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Γ', σ.
2630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 6581.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 193-239, 241-283,
309 – 358, 449-451.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του ν.
3868/2010 για την αµοιβή των πρόσθετων εφηµεριών των
ιατρών του ΕΣΥ. τόµ. Ε', σ. 3970.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον
ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ', σ. 7894.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10618/6959 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ’
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2144-2150.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Γ', σ.
2553-2555.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτρο-

πής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση
της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ.
Γ', σ. 2861-2889.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 11682/7731 από
22.12.2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Γ',
σ. 2966-2969.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση
νέας ειδικής µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. τόµ.
Γ', σ. 2773.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης",
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2806, τόµ. Θ', σ.
7432-7452.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 90 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από
τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 5, 21-22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας και Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Κ. Καραγκούνης και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α', σ. 21-22.
Ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1493-1498.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1077-1130,
1166-1225, 1227-1272.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-
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βέρνησης Λουκά Παπαδήµου και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1507-1609, 1611-1687.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β', σ. 1708-1713.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β', σ. 18241971.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του
Προέδρου της Βουλής: α. "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β.
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)". τόµ. Γ', σ. 2655-2658.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση
της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ.
Γ', σ. 2861-2889.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ', σ. 3092-3130.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου, Ν. Μωραΐτη, Ν. Νικολοπούλου, Θ. Καράογλου και Α. Καριπίδη. τόµ. Δ', σ.
3273-3417.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους. τόµ. Δ', σ. 3831 - 3842.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους
παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ. 5839 - 5884.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση άρσης της
ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου "Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση νέας ειδικής µόνιµης
κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β', σ. 1708-1713.
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη "Διεθνή Ηµέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ', σ. 1995-2002.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους. τόµ. Δ', σ. 3831 - 3842.
Συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου, αφιερωµένη ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Μεσογείου στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ', σ. 7702-7708.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί. τόµ. Γ', σ. 2662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για τους διπλωµατούχους µηχανικούς. τόµ. Δ', σ. 3662.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. τόµ. Α', σ. 187.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
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 Κοινοβολευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, καθώς και
οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Σ. Σακοράφα και Π. Κουρουµπλής. (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7280.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από
τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 5, 21-22.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας και Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Κ. Καραγκούνης και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α', σ. 21-22.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από
τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 5, 21-22.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκαν για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας και Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Ο. Κωνσταντινόπουλος, Κ. Καραγκούνης και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α', σ. 21-22.
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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 Κοινοβολευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, καθώς και
οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Σ. Σακοράφα και Π. Κουρουµπλής. (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7280.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 2576.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνέπειες της κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: Oι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος). τόµ. Γ', σ. 2777-2799.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ειδικά σχολεία. τόµ.
Δ', σ. 3089.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 921-990,
τόµ. Β', σ. 991 – 1022, 1046-1047.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,καθώς και στα ειδικά σχολεία. τόµ.
Δ', σ. 3089.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών
του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2912.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 2576.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησεκυµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Νέου Λυκείου. τόµ.
Γ', σ. 2634.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνέπειες της κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: Oι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος). τόµ. Γ', σ. 2777-2799.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών
του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2912.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη κάλυψης των εξόδων µετακίνησης των εκπαιδευτικών. τόµ. Γ', σ. 2154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε το ειδικό τέλος που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα µεσω
των λογαριασµών της Δ.Ε.Η. τόµ. Γ', σ. 2039.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης",
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2806, τόµ. Θ’, σ.
7432-7452.
Αναφορά στην έκτακτη εισφορά ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ. τόµ. Δ', σ. 2995, 2996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη κατάργησης του έκτακτου
ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ.
τόµ. Δ', σ. 3625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. τόµ. Ε', σ. 4141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών σε κατόχους δηµοσίων κτηµάτων στην πόλη της Καβάλας. τόµ. ΣΤ', σ. 5300.
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ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ', σ. 2664.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ', σ. 2664.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο
που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2826, 2918-2926.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της.(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2806.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική οικονοµία και
στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ', σ. 2124.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και
την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ', σ. 2707, 2918-2926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο
που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2826, 2918-2926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία
µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξω-

τερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Rio
Branco του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 4102, τόµ. Θ’, σ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής
Δηµοκρατίας
και
της
Ιταλικής
Δηµοκρατίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4102, τόµ.
Θ’, σ. 7993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 7309, τόµ. Θ’, σ. 7453-7509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της
Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του
Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7411, τόµ. Ι’, σ. 84778478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι’, σ. 8286-8287.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία
στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Δι-
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οίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι', σ. 8317, τόµ. ΙΑ’, σ. 9427.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσευ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. Ι',
σ. 8675.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα
του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ.
5839 - 5884.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην εµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων,
θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, µε εκπροσώπηση κατ'
αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, καθώς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της θα είναι µέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 3216/2677, από
29 Φεβρουαρίου 2012, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 έως και 148 του Κανονισµού της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και
τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων". τόµ. Η', σ. 6422-6424.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων", προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
και την 30η Μαρτίου 2012. τόµ. Θ', σ. 7454.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων"
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ', σ. 8237-8259.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις για
τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του Νοµού
Πέλλας. τόµ. Η', σ. 6434.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για Εργασιακή Εφεδρεία
στην Αεροπορική Βιοµηχανία. τόµ. Γ', σ. 1990.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5339.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Β', σ. 1801.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α', σ.
118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α', σ. 301, 399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης(ΕΒΖ). τόµ. Γ', σ. 2108.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις "γερµανικές απαιτήσεις για εκχώρηση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας". (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Α',
σ. 376.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.). τόµ. Δ', σ. 3205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή της εκποµπής "Μουσική
Παράδοση" από την ΕΡΤ. τόµ. Δ', σ. 3616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης. τόµ. Η', σ. 7306.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ελληνική Χαλυβουργία. τόµ. Γ',
σ. 2032, τόµ. Η', σ. 6956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απεργούς
της "Ελληνικής Χαλυβουργίας". τόµ. Η', σ. 6611.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου
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µε συµφωνία των Οµολογιούχων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 5903-5943.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου « Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7309, τόµ. Θ', σ. 7453-7509.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διαχείριση των
κονδυλίων κατά τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού. τόµ. Γ', σ. 2560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόσυρση).
τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Θ’, σ. 7899-7916.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναµικού υψηλών
προσόντων". (Προτείνοντες: Η Βουλευτής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Παναρίτη). (Κατάθεση). τόµ.
Θ', σ. 7722.
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς
αποφυγή των φαινοµένων "ελληνοποίησης" εισαγόµενων
αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης. τόµ. Ζ', σ. 5551.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ', σ.
2807.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του
ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε', σ. 4331.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου.(Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη,
Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης).
τόµ. Ε', σ. 4550-4562.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 90 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΓ'

Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α', σ. 3.
Αναφορά στη λήξη των εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
8950.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των
διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ', σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας για τη χωρα µας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ζ', σ. 5968.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού – Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 156, 470-569, 571-613,
615-667, 669-784, 891-893.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Δ', σ. 3615, τόµ. Ε', σ. 4466 – 4509, τόµ. ΣΤ', σ. 53425344.
ΕΝΙΑΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Ε.Φ.Ε.Τ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για ποινική δίωξη του Προέδρου του ΕΦΕΤ για παθητική δωροδοκία σε βαθµό κακουργήµατος για την υπόθεση των υποβρυχίων. τόµ. Γ', σ. 2854.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκάλυψη
διακίνησης επικίνδυνων τροφίµων στην αγορά και την παραίτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. τόµ. Θ', σ. 7425.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1290-1308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νοθεία στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 6954.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η', σ. 6584.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα
του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ.
5839 - 5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων,
θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, µε εκπροσώπηση κατ'
αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, καθώς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της θα είναι µέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 3216/2677, από
29 Φεβρουαρίου 2012, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 έως και 148 του Κανονισµού της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και
τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων". τόµ. Η', σ. 6422-6424.

Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων", προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
και την 30η Μαρτίου 2012. τόµ. Θ', σ. 7454.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων"
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ', σ. 8237-8259.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το αµυντικό σύστηµα της χώρας
µας. τόµ. Γ', σ. 2910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
"πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ.
Θ', σ. 8231.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
τόµ. Γ', σ. 2541.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη
για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων τόµ. Ε', σ. 4463.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του επενδυτικού νόµου του
2004. τόµ. Γ', σ. 2016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία
αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας.(Απαντήθηκε από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε', σ. 4535.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίσπευση
των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης. τόµ. ΣΤ', σ. 5335.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναµικού υψηλών
προσόντων". (Προτείνοντες: Η Βουλευτής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Παναρίτη). (Κατάθεση). τόµ.
Θ', σ. 7722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του
Δ.Σ. του Δήµου Χάλκης για εξεύρεση επενδυτών για την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του νησιού Αλιµιά της Δωδε-
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κανήσου. τόµ. Ε', σ. 3967.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νοµό Αχαϊας. τόµ. Α', σ. 843.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον
αµπελοοινικό τοµέα. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 402-417.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κρίση στην ελληνική
γεωργία. (Επερωτώντες: Πενήντα δύο (52) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 4263-4284.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης,
Ε. Κεφαλογιάννης, Ι. Βρούτσης, Ο. Κεφαλογιάννη, Κ.
Μουσουρούλης, Ν. Δένδιας, Τ. Ιατρίδη και Σ. Γαληνός).
τόµ. Α', σ. 813-829.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. (Επερωτώντες: Έντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ', σ. 3630
- 3648.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου.(Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη,
Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης).
τόµ. Ε', σ. 4550-4562.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Αυγενάκης, Χ.
Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). τόµ. Ζ', σ. 59855996.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Kοµµάτων και τα χρέη τους προς τις ελληνικές τράπεζες. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Ν.Μπακογιάννη, Ε.
Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). τόµ.
Γ', σ. 2824-2838.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την λειτουργία του Δήµου Αθηναίων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Γ. Αποστολάκος, Π. Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Α. Νεράντζης, Μ.
Χαλκίδης και Α. Μπούρας). τόµ. Η', σ. 6914-6926.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνέπειες της κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες: Oι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-

δος). τόµ. Γ', σ. 2777-2799.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές
κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης
και Γ. Κοντογιάννης). τόµ. Δ', σ. 3159-3176.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο.(Επερωτών: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Σ. Γαληνός). τόµ. ΣΤ', σ. 5305-5309.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική
των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. (Επερωτώντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. Δ', σ.
3894 - 3917.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δηµόσια έργα και
τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. (Επερωτώντες: Δέκα επτά (17) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ', σ. 2583-2602.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β', σ. 1708-1713.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου και της Δηµοκρατίας. τόµ.
Β', σ. 1713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανακήρυξη του 2012
ως " Έτους Νικηφόρου Βρεττάκου" και τη χρηµατοδότηση
των επετειακών εκδηλώσεων των εκατό χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Ε', σ. 4460.
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Ε.Δ.Χ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση του
επιδόµατος ανεργίας κατά 22%. τόµ. Η', σ. 6901.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην καταβολή των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ). τόµ. Β', σ. 1819.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Δ', σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την απόδοση
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ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Ι', σ. 8279.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά µε την πιθανή κατάργηση εισφορών των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια και
µείωση της αξίας των αποθεµατικών τους. τόµ. Ε', σ. 4546.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 70ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. Α', σ. 68.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 96ο και το 70ο Δηµοτικά Σχολεία Αθήνας. τόµ.
Α', σ. 119,130.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο και το 45ο Δηµοτικά Σχολεία Περιστερίου
και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης. τόµ. Α', σ. 152,158.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της 10ης εκπαιδευτικής σειράς της Στρατιωτικής
Σχολής Στρατολογικού ΣΕΔΕΣ, µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 30ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 19ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Α', σ.
242,248,249,275.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας Φθιώτιδας και
τριάντα τρεις Γάλλοι τραπεζικοί, οι οποίοι πραγµατοποιούν
επίσκεψη στη χώρα. τόµ. Α', σ. 314, 330,.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παπάγου, το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αττικής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, δέκα µέλη του Συνδέσµου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παπάγου, µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λεχαινών Ηλείας και το 6ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ.
Α', σ. 380,383,385,388,390,392,397,405.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 62ο Γυµνάσιο Αθήνας και το 1ο Γυµνάσιο Μεσσήνης. τόµ. Α', σ. 805,808.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας και το 112ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. Β', σ. 1001, 1019.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Βραχατίου Κορινθίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Τρίπολης, το 8ο Γυµνάσιο Λαµίας, το 2ο Γυµνάσιο Αίγινας,
το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαϊας, και το 8ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 1167,1173,1182,1186,1192,1198,1208.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. τόµ. Β', σ.
1232.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης και το 2ο Εσπερινό Επαγγελµατικό Λύκειο
Αγίου Δηµητρίου. τόµ. Β', σ. 1297,1305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 72ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο "Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση", το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 5ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας και το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας. τόµ. Β', σ.
1399,1402,1407,1412,1419.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές απο το 7ο Δηµοτικό σχολείο Βύρωνα. τόµ. Β', σ. 1481.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 5ο Δηµοτι-

κό Σχολείο Ζωγράφου, το 39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το
7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, το 60ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας και το Γενικό Λύκειο Βάρδας Ηλείας. τόµ.
Β', σ. 1508,1513,1515,1521,1526,1545.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 30ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Β' Γυµνάσιο
Μελισσίων και το 2ο Γενικό Λύκειο Δάφνης. τόµ. Β', σ.
1619, 1626, 1634, 1640.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Γενικό Λύκειο Αµφιλοχίας, το Α' Τµήµα
του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας. τόµ. Β', σ.
1719,1720,1744,1750.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης και το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης - Α' Τµήµα Γυµνασίου. τόµ. Β', σ. 1797, 1801.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου " Ένωση Γυναικών Ελλάδας" Παλαιού Φαλήρου. τόµ. Β', σ. 1821.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης
Αττικής και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου. τόµ. Γ', σ.
1982,1990,1991,1998.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 174ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, φοιτητές της ΔΑΠ ΝΔΦΚ του Πολιτικού
Τµήµατος της Νοµικής Αθηνών, µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Χαλκίδας. τόµ. Γ', σ. 2012,2015,2019,2022,2024.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2063.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων. τόµ. Γ', σ. 2072,2077.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές απο το 1ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας. τόµ. Γ', σ. 2109.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Πυροβολικού του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκα του Πολεµικού Ναυτικού, µαθητές από το το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας και το 4ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου. τόµ. Γ', σ. 2122, 2127, 2128, 2152.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ. 2171.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση πρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών. τόµ. Γ', σ.
2269.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Νίκαιας,το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Γλυκών Νερών,το 2ο Γυµνάσιο Καλαµάτας,το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα και το Γυµνάσιο Δερβενίου Κορινθίας.
τόµ. Γ', σ. 2328, 2330, 2333, 2336, 2337, 2341, 2348,
2352,.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 36ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών Αττικής. τόµ. Γ', σ. 2429,
2458.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 2ο Γυµνάσιο
Νέας Φιλαδέλφειας και µέλη του Συλλόγου του ΚΑΠΗ Αγ.
Δηµητρίου. τόµ. Γ', σ. 2551,2553,2561.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το Λύκειο
και το Γυµνάσιο του Λεχαίου Κορινθίας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου Ευβοίας και το Γενικό Λύκειο Δωρίου Μεσσηνίας. τόµ. Γ', σ. 2574,2581,2586,2597.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου,το 27ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά, το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτήριων
Καντά, το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης, το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου και το Γενικό Λύκειο Ιππείου Λέσβου. τόµ. Γ', σ.
2652,2660,2662,2666,2680,2695,2712.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Κρήτης,
το Πειραµατικό Γυµνάσιο Τρίπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, το 2ο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθήνας, το Γυµνάσιο Ανδρούσας Μεσσηνίας, το 7ο Γενικό
Λύκειο Τρικάλων και το Εσπερινό Γυµνάσιο Καλαµάτας.
τόµ. Γ', σ. 2756, 2759, 2761, 2770, 2780, 2785, 2797.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού και
Τουρισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, τόµ. Γ',
σ. 2816.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μαρκόπουλου Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου και το 1ο Γυµνάσιο Αιγίου. τόµ.
Γ', σ. 2865, 2872, 2878, 2881, 2883.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου, το Γενικό Λύκειο
Ζευγολατιού Κορινθίας και το 11ο Γυµνάσιο Αχαρνών. τόµ.
Γ', σ. 2906,2908,2917.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Ράλλεια Πειραµατικά Δηµοτικά Σχολεία του Πανεπιστηµίου της Αθήνας,το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω. τόµ. Δ', σ.
3021, 3028, 3029.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αναβύσσου, το 6ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 3ο Δηµοτικο Σχολείο Θήβας και το 3ο
Γυµνάσιο Λαµίας. τόµ. Δ', σ. 3082, 3086, 3096, 3110,
3119, 3123.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Νικολάου Μαλλιάρα",το
56ο Γυµνάσιο Αθήνας ,το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου,το 1ο
Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας Νοµού Μαγνησίας και το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Δ', σ. 3145, 3149, 3151,
3156, 3168, 3175.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Δ', σ. 3204.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Παλλήνης. τόµ. Δ', σ.
3259.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 32ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά,το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγ. Παρασκευής,το 1ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης,
το 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω,το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου και
το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας. τόµ. Δ', σ. 3423, 3428,
3433, 3438, 3455, 3480.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Εύβοιας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγ.Παρασκευής Αττικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μελισσίων Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 1ο Γυµνάσιο Βόλου και το 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας. τόµ. Δ', σ.

3541, 3545, 3548, 3549, 3559, 3566, 3570, 3581.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων,το 105ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας,το Γυµνάσιο Λακόπετρας Αχαίας και το 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Δ', σ.
3619, 3621, 3627, 3632, 3640, 3645.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας. τόµ. Δ', σ. 3669.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 1ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης και το Γυµνάσιο
Κύµης Ευβοίας. τόµ. Δ', σ. 3770, 3778, 3784, 3792.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο και 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου "Οδυσσέας Ελύτης", το 54ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, µέλη της Οικογένειας του Γρηγορίου Λαµπράκη, µέλη του Ιδρύµατος Γρηγορίου Λαµπράκη, µέλη της Οικογένειας του Γεωργίου
Τσαρουχά και µαθητές από το Γυµνάσιο Λεβιδίου Αρκαδίας. τόµ. Δ', σ. 3816, 3822, 3824, 3831, 3832, 3835,
3841.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 71ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Γαλατσίου, το 2ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου, το Γυµνάσιο και Λύκειο Ιτέας Καρδίτσας και το Γυµνάσιο Γαστούνης
Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 3883,3885,3887,3900,3916.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αττικής,
το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 7ο
Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου, το
Γενικό Λύκειο Ξυλόκαστρου και το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας.
τόµ. Ε', σ. 4058, 4085, 4089, 4091, 4094, 4097, 4102,
4110, 4122.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας και το Δηµοτικό
Σχολείο "Σχολή Αυγουλέα - Λιναρδάτου". τόµ. Ε', σ.
4153,4156.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Δάφνης, το Γενικό Λύκειο Γαστούνης Ηλείας και το Γυµνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτίας. τόµ. Ε', σ. 4248, 4253, 4255,
4268, 4276, 4283.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 4305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης και το 1ο Γυµνάσιο Μεσσολογγίου. τόµ. Ε', σ. 4406, 4418, 4424.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 88ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Γυµνάσιο
Λουτρακίου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Αυγουλέα Λιναρδάτου", το 41ο Γυµνάσιο Αθηνών και το 2ο Γενικό Λύκειο Άρτας. τόµ. Ε', σ. 4453, 4458, 4459, 4463, 4471,
4478, 4501, 4503.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αντίσσης και Ερεσού Λέσβου και το
Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου. τόµ. Ε', σ. 4541, 4546.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Πάρου και το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 5301, 5307, 5309.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ',
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σ. 5331,5335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ελληνογαλλικής Σχολής " Άγιος Ιωσήφ" Πεύκης, το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών και
το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. ΣΤ', σ. 5415, 5419, 5420,
5425,5431,5444,5455.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Καισαριανής,το Δηµοτικό Σχολείο
Αυγουλέα Λιναρδάτου,το Γυµνάσιο Λεοντείου Νέας Σµύρνης και το Γενικό Λύκειο Κατερίνης. τόµ. ΣΤ', σ. 5480,
5486, 5490, 5497, 5505, 5518.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και το Γενικό
Λύκειο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5555,5565.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λιµεναρίων Θάσου. τόµ. Ζ', σ.
5784.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών,το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 5ο
Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Βόλου, το Γυµνάσιο Σούρπης Μαγνησίας και το Γυµνάσιο
Λιβανάτων Φθιώτιδας. τόµ. Ζ', σ. 5795, 5802, 5807, 5809,
5819, 5823,5830.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 132ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σχολή Αυγουλέα-Λιναρδάτου", το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μελισσίων, το 3ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας,
Ευρωβουλευτές από τη Συνοµοσπονδία της Ενωµένης Αριστεράς και της Ενωµένης Βόρειας Πράσινης Αριστεράς µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. τόµ. Ζ', σ. 5906, 5911, 5918, 5923,
5927,5938,5943.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης, το Γενικό Λύκειο Άντισσας Λέσβου και το 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας. τόµ. Ζ', σ. 5967, 5971,5972, 5979, 5981, 5986,
5990.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου, το 1ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας, το Γενικό Λύκειο Κορωνείας Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Δοµένικου Λάρισας και το 1ο Γυµνάσιο Τυρνάβου Λάρισας. τόµ. Ζ', σ. 6032, 6044, 6050,
6070,6076.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γυµνάσιο
Καστελλίου Πεδιάδας Ηρακλείου, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας, το Γυµνάσιο Καστορείου Λακωνίας, το Δηµοτικό Σχολείο Δαυλείας Βοιωτίας και το Δηµοτικό Σχολείο Λακόπετρας Αχαϊας. τόµ. Ζ', σ. 6182, 6185,
6187, 6191, 6196, 6217, 6223.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πετρούπολης Αττικής, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου, το 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το Γενικό Λύκειο Συκουρίου Λάρισας και το 1ο Γενικό Λύκειο
Καλαµάτας. τόµ. Η', σ. 6420, 6429, 6430, 6521, 6534,
6542, 6562.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές δηµοσιογραφίας του Οµίλου Ant 1, µαθητές από το

Γυµνάσιο Κάτω Μαλιάς Πιερίας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο
Βύρωνα, τα Γυµνάσια Πύργου και Μαραθόκαµπου Σάµου,
το Γυµνάσιο Αστυπάλαιας, το Γυµνάσιο Χάρακα Ηρακλείου
Κρήτης, και ο πρώην Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Α. Καραµάριος. τόµ. Η', σ. 6580, 6586, 6587, 6591, 6593, 6594.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Έδεσσας. τόµ. Η', σ. 6621,6626.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού ,το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας και το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 6738, 6741,
6743, 6751, 6760, 6764, 6771.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης, το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθηνών, το Γενικό Λύκειο Γέρας Λέσβου, το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Πάτρας, το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου, το Γυµνάσιο Αγίας Λάρισας, το Δηµοτικό Σχολείο Βορεινού - Νεοχωρίου Πέλλας. τόµ. Η', σ. 6791, 6798, 6802,
6804,6824,6831,6837,6850.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί από τα
έδρανα των δηµοσίων λειτουργών η Διακοµµατική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Ιταλικού Κοινοβουλίου µε επικεφαλή τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Βουλής κ. Ρόκο
Μπουτιλιόνε, η επίσκεψη της οποίας αφορά στην παροχή
υποστήριξης στη χώρα µας. τόµ. Η', σ. 6815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας Κρήτης, το Γυµνάσιο Σκόδρας Πέλλης, το Γυµνάσιο Οινουσών Χίου, το 14ο
Δηµοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Κατερίνης, το 3ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός. τόµ. Η', σ. 6894, 6897,
6901, 6903, 6907, 6913, 6919, 6923, 6926.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου. τόµ. Η', σ.
6956.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου αποτελούµενη από Βουλευτές των χωρών της Ζουαζηλάνδης, Μαυρικίου, Μπουργκίνα Φάσο, Ρουάντα και
Τσαντ και ένας Βουλευτής του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου
και µέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 6980, 7010.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Φυλής, το Γενικό Λύκειο Πόρου, το 3ο Γυµνάσιο
Τρίπολης και από το Σχολείο VUC Vestegnen της Δανίας.
τόµ. Η', σ. 7041,7062,7067,7264,7277,7280.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Γενικό Λύκειο Μεσσοποταµίας Καστοριάς, τo 2o Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το 2ο Γυµνάσιο Κιάτου και µέλη αντιπροσωπείας της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας
(Francophonie). τόµ. Η', σ. 7305, 7307, 7324, 7327,
7332, 7336, 7352.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, ανθυπασπιστές
της Σχολής Πυροβολικού του Κέντρου Εκπαίδευσης "Παλάσκα" του Πολεµικού Ναυτικού, µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το Γυµνάσιο Μούδρου Λήµνου και το Γυµνάσιο και Λύκειο Αρµενίου Λάρισας. τόµ. Η', σ.
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7383,7386,7388,7389,7392,7393.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κεφάλου Κω, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καβάλας και το 1ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 7426,7439,7442.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, το
Γυµνάσιο Ερεστάντ της Δανίας, το 50ο Δηµοτικό Σχολείο
Πάτρας και το 8ο Λύκειο Πάτρας. τόµ. Θ', σ. 7651, 7693,
7695,7702,7708,7711,7713,7728.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας και το 4ο
Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 7737, 7742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 23ο Δηµοτικό
Σχολείο Νίκαιας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού, το
13ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το 57ο Γενικό Λύκειο και
το 7ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. Θ', σ. 7785, 7793, 7801,
7805, 7818,7822.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις Άγρας Λέσβου. τόµ. Θ', σ. 7849.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κορησού Καστοριάς. τόµ. Θ', σ. 7904.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ξάνθης. τόµ. Θ', σ. 7929,7933.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Κυψέλης
Καρδίτσας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Γυµνάσιο Πελοπείου Ηλείας και επισκέπτες από το Δήµο Κηφισιάς Αττικής. τόµ. Θ', σ. 8030, 8036, 8042, 8047, 8057.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Μεγάρων, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Νέα Σµύρνης, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου, το
21ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης και το Γυµνάσιο Κουνουπιδιανών Χανίων. τόµ. Θ', σ. 8149, 8151, 8153, 8158,
8170.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας. τόµ. Θ', σ. 8186,
8194.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κορινού Πιερίας, το 110ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το Γυµνάσιο Φούρνων Σάµου. τόµ. Θ', σ.
8226, 8228, 8231.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι', σ.
8279.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο "Εκπαιδευτήρια Θεοµήτωρ", το 4ο Γενικό Λύκειο
Κορυδαλλού, το 7ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο
Ελάτειας Φθιώτιδας και το 1ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Ι', σ.
8341, 8348, 8356, 8357, 8373, 8379.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λιµεναρίων Θάσου. τόµ. Ι', σ. 8435.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 67ο Γυµνάσιο Αθηνών, το Δηµοτικό Σχολείο
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, το Γυµνάσιο
Προµαχώνα Πέλλας, το 2ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού
Καστοριάς, το Α' Τµήµα του 7ου Γυµνασίου Ηρακλείου

Κρήτης. τόµ. Ι', σ. 8495,8499,8503,8512,8535.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Υφυπουργός Εργασίας και εντεταλµένος για θέµατα ελληνογερµανικής συνέλευσης κ. Χανς Χοακίν Φούχτελ. τόµ. Ι', σ.
8530.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Ρόδου και το Γυµνάσιο Κεφάλου Κω. τόµ. Ι', σ. 8558, 8588.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο "Εκπαιδευτήρια ΘΕΟΜΗΤΩΡ", µέλη του Σώµατος
Ελληνικού Οδηγισµού, ο πρώην Βουλευτής Β' Πειραιώς κ.
Ε. Πεντάρης, µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το
Τριθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου
Αιγαίου Ρόδου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Γυµνάσιο
Σκάλας Λακωνίας, το 3ο Γυµνάσιο Κοζάνης και το Ιδιωτικό
Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής "Καλαµάρι Θεσσαλονίκης". τόµ. Ι', σ. 8627, 8633, 8635, 8640, 8648, 8659,
8675, 8697, 8708.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Κουφαλιών Θεσσαλονίκης, τα Γυµνάσια Ραχών και
Ευδήλου Ικαρίας Σάµου, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 4ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών το Δηµοτικό Σχολείο Νεαπόλεως Λακωνίας και το Γενικό Λύκειο Καλλονής Λέσβου.
τόµ. Ι', σ. 8849, 8853, 8856, 8857, 8864, 8866, 8879,
8886.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Ελληνική Ένωση Πληροφορικής και µαθητές από το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο Ρόδου "Ροδίων Παιδεία". τόµ. ΙΑ', σ. 8922,8923.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη, Α. Λοβέρδου, Δ. Παπαδηµούλη, Μ. Παντούλα και
Α. Νεράντζη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 634-639.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
1,2,5,6,7,12,13,14,16,17,19,20,31,32,33,34,37,38 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσες, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 772-774.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη και Θ. Πάγκαλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1266 - 1268.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β.Παπανδρέου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη, Α.
Νεράντζη, Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Α. Σιδηρόπουλου, Ε.
Στυλιανίδη, Σ. Σκοπελίτη, Ι. Ζιώγα και Γ. Μαυρίκου σχετικά
µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για
την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1669, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678, 1679, 1680, 1681,
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1682, 1683.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αντώναρου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Μητσοτάκη και Σ. Γεωργιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ', σ.
2462-2468.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Βρεττού. Μ. Κατρίνη, Α. Αθανασιάδη
και Α. Νταλάρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18,
19, 24,28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".
τόµ. Δ', σ. 3724-3737.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Π. Ευθυµίου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4636-4638.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Κ. Μπατζελή, Ι. Βαλυράκη και Κ. Αϊβαλιώτη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ. 5876 - 5880.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Α. Αλευρά, Α. Παπαγεωργίου, Η. Μόσιαλου, Μ. Μπόλαρη, Γ. Παπαµανώλη και Α. Τσίπρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ.
6098-6106.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ε. Βενιζέλου και Ν. Σηφουνάκη, Α.
Σαµαρά, Χ. Σταϊκούρα, Α. Βαγενά, Γ. Ψαριανού, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6289-6298.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσιαούση, Ε. Μπεντενιώτη, Χ. Κεφαλίδου, Α. Τσίπρα και Φ.
Κουβέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ', σ. 74977503.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Πάγκαλου, Η. Καρανίκα, Ν. Δένδια, Ε. Κωνσταντινίδη, Ν. Παναγιωτόπουλου, Ι. Κοραντή, Η. Μόσιαλου, Ε. Τσιαούση, Α.
Σιδηροπούλου, Α. Τόλκα, Φ. Παρασύρη, Α. Καρυπίδη, Ε.
Στυλιανίδη, Μ. Μίχου, Κ. Κόλλια, Κ. Τσιάρα, Σ. Αναστασιάδη, Ε. Ράπτη, Μ. Σκραφνάκη, Φ. Κουβέλη και Ε. Κουντουρά, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ. 8066-8088.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Λοβέρδου, Ι. Δηµαρά και Σ. Γιαννακά, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8442-8445.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Δένδια, Ι. Ανδριανού, Ε. Ράπτη, Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Νάκου,
Θ. Καράογλου, Ε. Κουντουρά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8659-8667.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Δ. Κρεµαστινού, Ε.
Κουντουρά, Τ. Ιατρίδη και Ε. Αυγενάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό αριθµό 72, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ. 89508954.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Σ. Γιαννακά
σχετικά µε την συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9549.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατούµενων" καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 26 - 42.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για τη µελέ-
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τη του µεταναστευτικού ζητήµατος" καταθέτει την έκθεσή
της. τόµ. Β', σ. 1064-1073.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10618/6959 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της ΙΓ’
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2144-2150.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10623/6964 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών
Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής ως ακολούθως: Ι. Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής και ΙΙ. Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2133, 2141-2143.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 10625/6965 από 1-122011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για την Γ' Σύνοδο της
ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 2133, 2134-2140.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα
του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ’, σ.
5839-5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων,
θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, µε εκπροσώπηση κατ'
αναλογία της δύναµής τους, όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, καθώς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της θα είναι µέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 3216/2677, από
29 Φεβρουαρίου 2012, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 έως και 148 του Κανονισµού της Βουλής, Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και
τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων". τόµ. Η', σ. 6422-6424.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων", προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
και την 30η Μαρτίου 2012. τόµ. Θ', σ. 7454.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "σχετικά µε το
έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν
στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων"
καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Θ', σ. 8237-8259.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ΚΤΕΟ SIOKAR
στα Τρίκαλα. τόµ. Γ', σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Ανεξάρτητη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά
µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ', σ.
2807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 3814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πιθανή κατάργηση εισφορών των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια και µείωση της αξίας των αποθεµατικών τους. τόµ.
Ε', σ. 4546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση
"Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 6899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων ιδιωτικών
επιχειρήσεων µε εγγύηση του δηµοσίου. τόµ. Ε', σ. 4256.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του
ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε', σ. 4331.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του έργου κατασκευής του Αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
τόµ. Γ', σ. 2543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2545.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εργασίας όλων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς". στη Θεσσαλονίκη
τόµ. Γ', σ. 1992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοι
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Σαράντη". τόµ. Γ', σ. 2660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. τόµ.
Γ', σ. 2773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν ή µετατάχθηκαν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Γ', σ. 2819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Χαρτοβιοµηχανία Θράκης "DIANA". τόµ. Δ', σ. 3082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ', σ. 3663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 3814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων της χώρας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Ε', σ. 4538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση της Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η', σ. 6790.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ". τόµ. Γ', σ. 2659.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. Β', σ. 1797.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων εργαζοµένων του Οµίλου Alapis. τόµ. Β',
σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
FULGOR στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. τόµ. Γ', σ.
2550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ΚΤΕΟ SIOKAR
στα Τρίκαλα. τόµ. Γ', σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση

"Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 6899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι', σ. 8281.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας για τους εργαζόµενους του Ελληνικού Κέντρου
Ψυχικής Υγείας και Ερευνών. τόµ. Α', σ. 847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων της επιχείρησης "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ". τόµ. ΣΤ', σ. 5486.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α', σ. 440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας προγραµµάτων ενίσχυσης της εργασίας και της
επιχειρηµατικότητας των νέων στη χώρα µας. τόµ. Γ', σ.
2034.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εργασιακή εφεδρεία σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 156.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 156, 470-569, 571-613,
615-667, 669-784, 891-893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για Εργασιακή Εφεδρεία
στην Αεροπορική Βιοµηχανία. τόµ. Γ', σ. 1990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Δ', σ. 3615, τόµ. Ε', σ. 4466 – 4509, τόµ. ΣΤ', σ. 53425344.
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ανακοινώνεται ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
(ΕΚΑ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική λιτότητας, στην περικοπή µισθών και
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συντάξεων, στη διάλυση των υπηρεσιών του κοινωνικού
κράτους και στην κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. τόµ. Δ', σ. 3226-3228.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. Β', σ. 1797.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της Λήµνου
από τους περιοριστικούς όρους για τον καταρροϊκό πυρετό.
τόµ. Β', σ. 1818.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2055.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ', σ. 2057.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την απορρόφηση
πόρων από το ΕΣΠΑ και την παροχή εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των έργων των αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Γ', σ.
2630.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάγκη λήψης
µέτρων για δραστική πτώση των τιµών στα προϊόντα που απαρτίζουν το "καλάθι της νοικοκυράς". τόµ. Γ', σ. 2635.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την παράταση αποπληρωµής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ προς τις ελληνικές
επιχειρήσεις. τόµ. Δ', σ. 3697.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του
ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε', σ. 4331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακρίβεια στα
είδη πρώτης ανάγκης και τις υπερτιµολογήσεις από µέρους
των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. Ε', σ. 4333.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίσπευση
των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης. τόµ. ΣΤ', σ. 5335.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η', σ. 6983.
Συζήτηση ερώτησης προς τoν Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υλοποίηση
προτάσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που αφορούν
στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του Ηρακλείου. τόµ. Ι', σ.
8387.
Συζήτηση ερώτησης προς τoν Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων και την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτεργατών των πλοίων "ELLIT" και "IONIAN QUEEN". τόµ. Ι', σ.

8389.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
παραίτηση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και
Μουζακίτη. τόµ. Ε', σ. 4329.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5339.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ', σ. 2063.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Πάτρας. τόµ. Δ',
σ. 3695.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ. τόµ. Η', σ. 6662.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και τα χρέη των
πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β',
σ. 1821.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι".
τόµ. Γ', σ. 2061.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του χωροταξικού του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στη Λέσβο. τόµ. Γ', σ. 2632.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη Δηµοτική Αγορά
Κυψέλης. τόµ. Γ', σ. 2855.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις σκληρές τακτικές των τραπεζών σε βάρος της
αγοράς. τόµ. Β', σ. 1816.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα για σχεδιασµό κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ', σ.
5330.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΣΤ', σ.
5331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου και κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Η', σ. 6985.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησεκυµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Νέου Λυκείου. τόµ.
Γ', σ. 2634.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
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των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
και Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2851.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προετοιµασία του προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙΣχολών και Τµηµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 5337.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. Ζ', σ. 5605.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω
προϋπηρεσίας (40%). τόµ. Η', σ. 6661.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και λοιπές περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Η', σ. 6977.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου.
τόµ. Γ', σ. 2059.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των µνηµείων της
Μάνης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μάνης. τόµ. Γ', σ.
2637.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αθλητικά Κέντρα του Ηρακλείου, από ελλιπή χρηµατοδότησή
τους. τόµ. Γ', σ. 2857.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του κτηρίου του
Δηµοτικού Σχολείου Μυστρά για τη στέγαση του Ινστιτούτου
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού (ΙΝΕΒΥΠ) τόµ. Γ', σ.
2858.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα
και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση
του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3224.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη στελέχωση του αρχαιολογικού
χώρου Γερακίου Λακωνίας µε εξειδικευµένο µόνιµο ή εποχικό προσωπικό. τόµ. Δ', σ. 3694.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του
Δ.Σ. του Δήµου Χάλκης για εξεύρεση επενδυτών για την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του νησιού Αλιµιά της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε', σ. 3967.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης και στέγασης που αντιµετωπίζει το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3969.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην
καταβολή των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στα άτοµα

µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ). τόµ. Β', σ. 1819.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατακόρυφη αύξηση
των αστέγων στη χώρα µας. τόµ. Γ', σ. 2639.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Έλλάδος, για
την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ', σ. 2853.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για ποινική δίωξη του Προέδρου του ΕΦΕΤ για παθητική δωροδοκία σε βαθµό κακουργήµατος για την υπόθεση των υποβρυχίων. τόµ. Γ', σ. 2854.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του ν.
3868/2010 για την αµοιβή των πρόσθετων εφηµεριών των
ιατρών του ΕΣΥ. τόµ. Ε', σ. 3970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου Υγείας Πλωµαρίου στη Γ' Ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε', σ. 3972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 5333.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο".
τόµ. Η', σ. 6978.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Η', σ. 6980.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγµα µε αντικείµενο : " Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές βεβαίωσης λειτουργίας µονάδων νοσηλείας". τόµ. Θ', σ. 7930.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναµου Ιατρείου της
Πέλλας. τόµ. Ι', σ. 8391.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκου Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ', σ.
5604.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη συρρίκνωση του ραδιοφωνικού προγράµµατος:
"Η Φωνή της Ελλάδας". τόµ. Η', σ. 6982.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας λόγω της ανεξέλεγκτης διακίνησης πολεµικών όπλων. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Α', σ. 151.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις "γερµανικές απαιτήσεις για εκχώρηση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας". (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Α',
σ. 376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα µεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής). τόµ. Α', σ. 807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε το ειδικό τέλος που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική οικονοµία και
στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ', σ. 2124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε "υποθέσεις παρακολούθησης πολιτών και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών". (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Γ', σ. 2573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Ανεξάρτητη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά
µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Κόµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε την υπηρεσία "Βοήθεια στο Σπίτι". (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Γ', σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ανακήρυξη αποκλειστικής οικονοµικής ζωνής (ΑΟΖ). (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναπτύχθηκε από τον Βουλευτή κ.
Ι. Κοραντή). τόµ. Γ', σ. 2761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τα διαφυγόντα κρατικά
έσοδα απο λαθρεµπόριο καυσίµων. τόµ. Δ', σ. 3151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετι-

κά µε τα σχέδια της Κυβέρνησης για µειώσεις µισθών και
συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Δ', σ. 3153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την ανάγκη τόνωσης της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Δ', σ. 3878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας
του Πόλίτη). τόµ. Ε', σ. 4246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη νέων πρόσθετων µέτρων λιτότητας και την
ταυτόχρονη αύξηση των αµοιβών και των προµηθειών των
τραπεζικών ιδρυµάτων. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ε', σ.
4250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία
αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας.(Απαντήθηκε από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε', σ. 4535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων της χώρας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Ε', σ. 4538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας για τη χωρα µας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ζ', σ. 5968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
(Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ', σ. 5973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Η', σ. 6895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 6903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων.
(Απαντήθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών). τόµ. Η', σ.
7381.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων που περιλαµβάνονται στο
νέο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016.(Απαντήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 7382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.(Απαντήθηκε
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ.
7386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων. τόµ.
Θ', σ. 8223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το κούρεµά
τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ', σ. 8225.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α', σ.
118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α', σ. 301, 399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου θερινής παραµονής των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. τόµ. Β', σ. 1039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κρίτσας Λασιθίου. τόµ. Β', σ. 1040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προκήρυξη
µέτρων του Άξονα 3 στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Γ', σ. 1982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, µέρους των χρηµάτων της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ', σ. 1983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διαχείριση των
κονδυλίων κατά τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού. τόµ. Γ', σ. 2560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ', σ. 2664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε λήψη µέτρων
στήριξης των πατατοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής-τυποποίησης του προϊόντος "φασόλια γίγαντες-ελέφαντες Καστοριάς". τόµ. Δ', σ. 3672.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή της
συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Ε', σ. 4143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους παραγωγής στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. τόµ. Ε', σ. 4144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για
τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
τόµ. Ε', σ. 4146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις για
τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών της Ιεράπετρας που επλήγησαν από το βακτήριο του e-coli. τόµ. Ε', σ. 4307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Αµυνταίου
που επλήγησαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες. τόµ. Ε', σ.
4541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
εύρυθµης λειτουργίας, ελέγχου και πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ', σ. 5481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία λόγω
των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία. τόµ. ΣΤ',
σ. 5482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του Νοµού
Πέλλας. τόµ. Η', σ. 6434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 6581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας. τόµ. Θ', σ. 7892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ', σ. 8234.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων περιορισµού του παραεµπορίου. τόµ. Α', σ.
123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων από την καθήλωση των
πλοίων στην Κέρκυρα λόγω του Ρωσικού Νηογνώµονα.
τόµ. Α', σ. 126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
κατασκευή του δρόµου Λάρυµνα - Μαρτίνο στη Φθιώτιδα.
τόµ. Α', σ. 155.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εργασιακή εφεδρεία σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Α', σ. 843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του επενδυτικού νόµου του
2004. τόµ. Γ', σ. 2016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
"ορφανά λιµάνια" της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ', σ. 2040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποκατάσταση της ρωγµής στον προβλήτα του λιµανιού της
Σκιάθου. τόµ. Γ', σ. 2110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
διαδικασία "αξιοποίησης" του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ.
2610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 2765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ', σ.
2807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον
Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 2811.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ.
Δ', σ. 3822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λήµνου µε την
υπόλοιπη χώρα. τόµ. Δ', σ. 3824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
θέµατα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου που αφορούν τους βιοκαλλιεργητές αγρότες της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους δανειολήπτες του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠMΕ). τόµ. Ε', σ. 4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την

εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις βορειοανατολικές ακτές της Κέρκυρας και τις συνέπειές της στο νησί.
τόµ. Ε', σ. 4258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.". τόµ. Ε', σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πιθανή κατάργηση εισφορών των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια και µείωση της αξίας των αποθεµατικών τους. τόµ.
Ε', σ. 4546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τις υψηλές τιµές των προϊόντων στη χώρα
µας σε βάρος των καταναλωτών. τόµ. Ε', σ. 4547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων της επιχείρησης "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ". τόµ. ΣΤ', σ. 5486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξαίρεση των Δήµων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". τόµ. ΣΤ', σ. 5488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς
αποφυγή των φαινοµένων "ελληνοποίησης" εισαγόµενων
αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης. τόµ. Ζ', σ. 5551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων κατά της αύξησης των τιµών στην αγορά. τόµ.
Η', σ. 6420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.
τόµ. Η', σ. 6616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
διαφορές στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή. τόµ. Η', σ. 6898.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλοµένων φόρων από µεγαλοοφειλέτες.
τόµ. Δ', σ. 3669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης του καταστήµατος φρούρησης Κορυδαλλού και των λοιπών καταστηµάτων. τόµ. Ζ',
σ. 5979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις φυλακές της

52
χώρας. τόµ. Η', σ. 6793.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. Α', σ. 180.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφερόµενες σε εκδηλώσεις στη Σχολή Ευελπίδων. τόµ. Γ',
σ. 2131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το αµυντικό σύστηµα της χώρας
µας. τόµ. Γ', σ. 2910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην Καλαµάτα και την παραµονή σε λειτουργία της 77 Μονάδας Επιστράτευσης στο στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ". τόµ. Δ', σ. 3079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα
και την κατάργηση της 113 Πτέρυγας Μάχης. τόµ. Δ', σ.
3080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µαζική καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
τόµ. Δ', σ. 3889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον ελληνικό δορυφόρο "HELLAS
SAT". τόµ. Ε', σ. 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών
ιατρείων των αποµακρυσµένων περιοχών από γιατρούς που
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τόµ. Η', σ. 6613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άσκηση στο πλαίσιο "Σχολείο
Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας-Φρούρησης". τόµ.
Η', σ. 6909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση του έργου παραγωγής των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων κρανών στην "Ηλεκτροµηχανική Κύµης". τόµ. Η', σ. 6911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νοθεία στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 6954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του στρατοπέδου
Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 7300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
"πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ.
Θ', σ. 8231.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού
σκάφους Πιρί Ρέις (Piri Reis) στην περιοχή του Καστελόριζου. τόµ. Α', σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις.
τόµ. Γ', σ. 2821.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του Σκοπιανού ζητήµατος.
τόµ. Δ', σ. 3820.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α', σ. 440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων εργαζοµένων του Οµίλου Alapis. τόµ. Β',
σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εργασίας όλων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς". στη Θεσσαλονίκη
τόµ. Γ', σ. 1992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην «Ελληνική Χαλυβουργία». τόµ.
Γ', σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας προγραµµάτων ενίσχυσης της εργασίας και της
επιχειρηµατικότητας των νέων στη χώρα µας. τόµ. Γ', σ.
2034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το πρόγραµµα
"Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ', σ. 2127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
FULGOR στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. τόµ. Γ', σ.
2550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ΚΤΕΟ SIOKAR
στα Τρίκαλα. τόµ. Γ', σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υλοποίηση
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τη ΜΚΟ µε την
επωνυµία "Λαογραφική Εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑ". τόµ. Γ', σ.
2578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ', σ.
2609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ". τόµ. Γ', σ. 2659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοι
Σαράντη". τόµ. Γ', σ. 2660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί. τόµ. Γ', σ. 2662.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΚΕΒΑ).
τόµ. Γ', σ. 2763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. τόµ. Γ', σ.
2808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Χαρτοβιοµηχανία Θράκης "DIANA". τόµ. Δ', σ. 3082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση της παρακράτησης του 10% από τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ. τόµ. Δ', σ. 3146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Δ', σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων υγείας και ασφάλειας στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Μαγνησίας. τόµ. Δ', σ. 3627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για τους διπλωµατούχους µηχανικούς. τόµ. Δ', σ. 3662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ', σ. 3663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 3814.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά α)
µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και
β) των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας. τόµ. Η', σ. 6429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοσηλεία
των ψυχικώς πασχόντων ατόµων. τόµ. Η', σ. 6430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απεργούς
της "Ελληνικής Χαλυβουργίας". τόµ. Η', σ. 6611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση της Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η', σ. 6790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση
"Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 6899.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση του
επιδόµατος ανεργίας κατά 22%. τόµ. Η', σ. 6901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ελληνική Χαλυβουργία" στον Ασπρόπυργο. τόµ. Η', σ. 6956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διαχείριση
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Η', σ. 6958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Ι', σ. 8279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι', σ. 8281.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων δήµων. τόµ. Γ', σ. 2652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν ή µετατάχθηκαν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Γ', σ. 2819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ.
Γ', σ. 2907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ειδικά σχολεία. τόµ.
Δ', σ. 3089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων από τις αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας και
των τιµολογίων στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και
στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ.
Δ', σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής του νερού στο νησί της Αίγινας. τόµ. Ε', σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Δηµοτικής Αρχής Τυρνάβου
απέναντι στους δηµότες για θέµατα ύδρευσης. τόµ. Ε', σ.
3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 4454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ.
5302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Θ', σ. 7888.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη καταβολή της βουλευτικής σύ-
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νταξης στους ήδη συνταξιούχους Βουλευτές που κατέχουν
θέση στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α', σ. 125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Α', σ. 167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. τόµ. Α', σ. 187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς το Δηµόσιο. τόµ. Α', σ. 385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων απόστρατων - συνταξιούχων. τόµ. Α', σ. 388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα επαναδραστηριοποίησης της
"SIEMENS" στην Ελλάδα. τόµ. Α', σ. 390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. τόµ. Α',
σ. 432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για
δύο χρόνια και τη µείωση του ποσού των µηνιαίων δόσεων
των δανείων (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Α', σ. 439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαρροή εισοδηµάτων προς Βουλγαρία και Σκόπια εις βάρος των παραµεθόριων περιοχών
της Βορείου Ελλάδος. τόµ. Α', σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διευκόλυνση των διαδικασιών επιτυχούς πώλησης της βιοµηχανίας σιγαρέτων ΣΕΚΑΠ σε υποψήφιο επενδυτή. τόµ. Β', σ. 1789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για Εργασιακή Εφεδρεία
στην Αεροπορική Βιοµηχανία. τόµ. Γ', σ. 1990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του κόστους του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Γ', σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα µεσω
των λογαριασµών της Δ.Ε.Η. τόµ. Γ', σ. 2039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης. τόµ. Γ', σ. 2108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παροχή περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. τόµ.
Γ', σ. 2773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υστέρηση στα δηµόσια έσοδα. τόµ.
Γ', σ. 2814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διατήρηση του Τελωνείου Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Δ', σ. 3623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την ανάγκη κατάργησης του έκτακτου
ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ.
τόµ. Δ', σ. 3625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση στον κλάδο της εστίασης. τόµ. Δ', σ. 3886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. τόµ. Δ', σ.
3888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας για τη στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε', σ.
3951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές χωρίς
δικαίωµα ψήφου. τόµ. Ε', σ. 4140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. τόµ. Ε', σ. 4141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων ιδιωτικών
επιχειρήσεων µε εγγύηση του δηµοσίου. τόµ. Ε', σ. 4256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών σε κατόχους δηµοσίων κτηµάτων στην πόλη της Καβάλας. τόµ. ΣΤ', σ. 5300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Η', σ.
6907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "κούρεµα" των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η', σ. 7389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI.
τόµ. Η', σ. 7391.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
ρόλο της Κυβέρνησης στους µαθητικούς αγώνες. τόµ. Α', σ.
120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των
σχολείων. τόµ. Α', σ. 303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α', σ.
305, 800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
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µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά
οµάδες. τόµ. Α', σ. 306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του ΤΕΙ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση και τη διαχείριση του Ινστιτούτου Στατικής
Τεκµηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. τόµ. Α', σ. 395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ανώτατου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σπάρτης. τόµ. Α',
σ. 805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
δωρεάν διανοµή ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. τόµ. Β',
σ. 1799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λειτουργία του 2ου ΓΕΛ Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. τόµ. Γ', σ. 1985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 1987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη κάλυψης των εξόδων µετακίνησης των εκπαιδευτικών. τόµ. Γ', σ. 2154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
φοίτηση µουσουλµάνων µαθητών σε µειονοτικά σχολεία
της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 2576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών
του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα µεταγραφών των φοιτητών. τόµ. Γ', σ. 2774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ', σ. 2912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση
του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (ΟΠΕΒ). τόµ. Δ', σ. 3815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δελτία µαθητικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Δ', σ. 3883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την

αντιµετώπιση των περιστατικών υποσιτισµού µαθητών σε
σχολεία της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες των σχολείων της χώρας. τόµ. Ε', σ. 4460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη
για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων τόµ. Ε', σ. 4463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κάλυψη κενών θέσεων ιερέων σε µητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. τόµ. Η', σ. 6417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η', σ. 6584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 8277.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λειτουργία του "Βιολογικού Καθαρισµού Γεωργιούπολης
και της ευρύτερης περιοχής" στο Δήµο Αποκορώνου Χανίων. τόµ. Α', σ. 117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις άδειες εξόρυξης πετρελαίου. τόµ. Α', σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των αρχών προσβασιµότητας σε κτίρια και
χώρους δηµόσιας συνάθροισης. τόµ. Β', σ. 1790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας. τόµ. Β', σ. 1792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. τόµ. Β', σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. Β', σ. 1797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της
στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους
ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ', σ. 2013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη σύνδεση των ελληνικών νησιών στο τουρκικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ', σ. 2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς Κρήτης. τόµ. Γ', σ.
2035.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των
διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ', σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς
ρεύµατος των κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ', σ. 2151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών. τόµ. Γ', σ. 2152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(ΙΓΜΕ). τόµ. Γ', σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας
Τριάδας και Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από
το πρόγραµµα απονιτροποίησης. τόµ. Γ', σ. 2651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών
ως δασικών. τόµ. Γ', σ. 2914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. Δ', σ. 3149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών έργων. τόµ. Δ', σ. 3202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ίδρυση Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Στερεάς
Ελλάδας και της Εύβοιας. τόµ. Δ', σ. 3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ακύρωση κυβερνητικής απόφασης για το "Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών". τόµ. Δ', σ. 3208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων. τόµ. Δ', σ. 3818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την Ηπειρωτική
Ελλάδα. τόµ. Ε', σ. 3949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξέλιξη των διαδικασιών ενεργοποίησης της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης του όρους "Μαίναλον". τόµ. Ε', σ.
4253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάκληση της απόφασης µη έγκρισης της χωροθέτησης
του ΧΥΤΑ στη Σιθωνία Χαλκιδικής. τόµ. Ε', σ. 4302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη ρύθµιση για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων και άνω. τόµ. Ζ', σ. 5550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

τη µεταφορά των καθηκόντων της Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία. τόµ. Η', σ. 6432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα.
τόµ. Η', σ. 6615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την πώληση των υδροηλεκτικών σταθµών σε ιδιώτες. τόµ. Η', σ. 6800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου. τόµ. Η', σ. 6949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού
πάρκου στο Πεντελικό Όρος. τόµ. Η', σ. 6950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Θ', σ. 7419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
τόµ. Θ', σ. 7896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" στους λογαριασµούς
της ΔΕΗ. τόµ. Ι', σ. 8283.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση του Οικοτροφείου της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και την ενδεχόµενη συγχώνευση της Σχολής µε την αντίστοιχη του Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Α',
σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναλειτουργίας του Κολυµβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κάθαρση στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. τόµ. Γ', σ. 2649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης. τόµ. Γ', σ. 2769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά
στην Αθήνα. τόµ. Γ', σ. 2771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος
της γέφυρας Ντε Μποσέ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. τόµ.
Γ', σ. 2815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού
αναπτυξιακού προγράµµατος για το Νοµό Μαγνησίας. τόµ.
Δ', σ. 3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επιστολή της FIFA στην
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. τόµ. Δ', σ. 3206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την περιφρούρηση και την
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ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισµού. τόµ. Δ', σ. 3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 4255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω
δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε', σ. 4256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ε', σ. 4308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανακήρυξη του 2012
ως " Έτους Νικηφόρου Βρεττάκου" και τη χρηµατοδότηση
των επετειακών εκδηλώσεων των εκατό χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Ε', σ. 4460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. τόµ. Ε', σ.
4537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη Σχολή του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) στην Κέρκυρα. τόµ. Η', σ.
6418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος του τουρισµού της χώρας στο εξωτερικό. τόµ.
Η', σ. 6798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά. τόµ. Η', σ. 7304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. τόµ. Η', σ. 7393.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων του αριθµού λαθροµεταναστών. τόµ. Α', σ. 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Α', σ. 184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία. τόµ. Α', σ. 841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Β', σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Β', σ. 1801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 2019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
τόµ. Γ', σ. 2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ένταξη του ειδικού έν-

στολου προσωπικού ασφαλείας που ανήκει σε ΝΠΔΔ, στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Δ', σ. 3826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου. τόµ. Δ', σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις επιθέσεις σε εθνικά και
θρησκευτικά σύµβολα. τόµ. Ε', σ. 4248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας µε µόνιµο προσωπικό. τόµ. Ζ', σ. 5971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη Λακωνία. τόµ. Η', σ. 6791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα µέσα και τον εξοπλισµό
του Λιµενικού Σώµατος στο Θρακικό Πέλαγος. τόµ. Η', σ.
7388.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). τόµ. Α', σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή δαπανών στα Κέντρα Πρόληψης για την Ψυχική Υγεία. τόµ.
Α', σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. τόµ. Α', σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή επιχορήγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης.
τόµ. Α', σ. 189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών
και των ηλικιωµένων. τόµ. Α', σ. 845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας για τους εργαζόµενους του Ελληνικού Κέντρου
Ψυχικής Υγείας και Ερευνών. τόµ. Α', σ. 847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συρρίκνωση
των υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 1479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εφαρµογής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο του µαστού. τόµ.
Γ', σ. 2022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης πρός τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Περιφερειακό
Ιατρείο Κυπαρισσίου Λακωνίας. τόµ. Γ', σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση
της κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ',
σ. 2612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
Πληροφοριακού Συστήµατος στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας(ΕΚΑΒ). τόµ. Γ', σ. 2614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάργηση
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του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας. τόµ. Γ', σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κυβερνητική
πολιτική για τον τρόπο λειτουργίας των φαρµακείων. τόµ.
Γ', σ. 2818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή της
βραχυθεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου του
προστάτη από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. τόµ. Δ', σ.
3084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 3210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας του πρότυπου διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Δ', σ. 3210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες
και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ. Δ', σ.
3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 3619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τους άστεγους στην Ελλάδα. τόµ. Δ', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή των
κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που
διαµένουν σε ιδρύµατα. τόµ. Δ', σ. 3892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης του προνοιακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως ηλικίας των φιλοξενούµενων.
τόµ. Ε', σ. 4310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την κατάχρηση του ορθοπεδικού υλικού στο νοσοκοµείο της Έδεσσας. τόµ. Ε', σ. 4457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στήριξη της Ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη έλλειψη οφθαλµίατρου στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και ασφάλισης
στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα στοιχεία της
EUROSTAT για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Η',
σ. 6587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη ίδρυσης περισσότερων στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης.
τόµ. Η', σ. 6591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Η', σ. 6596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις πα-

ροχών υγείας στο νησί του Πόρου. τόµ. Η', σ. 6609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. τόµ. Η', σ. 7302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση του
προϋπολογισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Θ', σ. 7421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη επαναλειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του
"Αγία Σοφία". τόµ. Θ', σ. 7422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκάλυψη
διακίνησης επικίνδυνων τροφίµων στην αγορά και την παραίτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. τόµ. Θ', σ. 7425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις βασικών φαρµάκων από την αγορά. τόµ. Θ', σ. 7426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον
ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ', σ. 7894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ', σ.
8229.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Φράγµατος Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Α', σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
χρηµατοδότησης και των εργασιών στο φράγµα των Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α', σ. 442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ανέγερσης σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου. τόµ. Γ', σ. 1989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. Γ', σ.
2112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
τόµ. Γ', σ. 2543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τακτοποίηση
του σκανδάλου "SIEMENS" και τη λειτουργία των έτοιµων
σταθµών του µετρό . τόµ. Δ', σ. 3086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της στελέχωσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε ". τόµ. Δ', σ. 3088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών,Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο. τόµ. Δ', σ. 3156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατασκευής της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Ε', σ.
4303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποµάκρυνση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών ENISA από το Ηράκλειο. τόµ. Ε',
σ. 4452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το αεροδρόµιο
Ανδραβίδας. τόµ. Ε', σ. 4542.
Συζήτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση πλευρικών σταθµών
διοδίων στο Λογκανίκο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου
και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η', σ. 6593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Η', σ. 6795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εταιρεία "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 7890.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον κίνδυνο κλεισίµατος της εφηµερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". τόµ. Γ', σ. 2915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.). τόµ. Δ', σ. 3205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διακοπή της εκποµπής "Μουσική
Παράδοση" από την ΕΡΤ. τόµ. Δ', σ. 3616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης. τόµ. Η', σ. 7306.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναφορά στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ', σ.
5820, 5824, 5826, 5831, 5835, 5836, 5906, 5915, 5932,
5933, 5934, 5977, 5978, 5979, 5985, 5986, 5987, 5991,
5992, 6041, 6043.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υστέρηση στα δηµόσια έσοδα. τόµ.
Γ', σ. 2814.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων εργαζοµένων του Οµίλου Alapis. τόµ. Β',
σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων της επιχείρησης "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ". τόµ. ΣΤ', σ. 5486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση του έργου παραγωγής των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων κρανών στην "Ηλεκτρο-

µηχανική Κύµης". τόµ. Η', σ. 6911.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εταιρεία "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 7890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι', σ. 8281.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της στελέχωσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε ". τόµ. Δ', σ. 3088.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακρίβεια στα
είδη πρώτης ανάγκης και τις υπερτιµολογήσεις από µέρους
των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. Ε', σ. 4333.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική οικονοµία και
στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ', σ. 2124.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136
της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7389, τόµ. Θ', σ. 8020-8094.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΟΜΙΣΙΟΝ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
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διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EUROSTAT)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα στοιχεία της
EUROSTAT για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Η',
σ. 6587.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκου Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ', σ.
5604.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ε.Τ.Χ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου « Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7309, τόµ. Θ', σ. 7453-7509.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136
της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7389, τόµ. Θ', σ. 8020-8094.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποµάκρυνση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών ENISA από το Ηράκλειο. τόµ. Ε',
σ. 4452.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους Υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ', σ. 9474, 9478, 9479, 9481, 9540, 9557.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχές του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για καλή Σύνοδο. τόµ. Α', σ. 3.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον κίνδυνο κλεισίµατος της εφηµερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". τόµ. Γ', σ. 2915.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του ν.
3868/2010 για την αµοιβή των πρόσθετων εφηµεριών των
ιατρών του ΕΣΥ. τόµ. Ε', σ. 3970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου Υγείας Πλωµαρίου στη Γ' Ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε', σ. 3972.
Ζ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία λόγω
των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία. τόµ. ΣΤ',
σ. 5482.
ΖΩΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Γ', σ. 2858, τόµ. Δ', σ. 3700-3713,37383750,3764, 3765 – 3793, τόµ. Ε', σ. 3973-3974.
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Γ', σ. 2858, τόµ. Δ', σ. 3700-3713,37383750,3764, 3765 – 3793, τόµ. Ε', σ. 3973-3974.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
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τη σύνδεση των ελληνικών νησιών στο τουρκικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ', σ. 2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την Ηπειρωτική
Ελλάδα. τόµ. Ε', σ. 3949.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ζ', σ. 55555585, 5766-5793, 6012-6014.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη "Διεθνή Ηµέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ', σ. 1995-2002.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η', σ. 6801-6809.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου, αφιερωµένη ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Μεσογείου στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ', σ. 7702-7708.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της
στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους
ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ', σ. 2013.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
Θ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
µείωσης του κόστους παραγωγής στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. τόµ. Ε', σ. 4144.
Ι
ΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναµου Ιατρείου της
Πέλλας. τόµ. Ι', σ. 8391.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Περιφερειακό
Ιατρείο Κυπαρισσίου Λακωνίας. τόµ. Γ', σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών
ιατρείων των αποµακρυσµένων περιοχών από γιατρούς που
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τόµ. Η', σ. 6613.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση της παρακράτησης του 10% από τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ. τόµ. Δ', σ. 3146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη έλλειψη οφθαλµίατρου στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και ασφάλισης
στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5982.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών
ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής κ. Α. Κακλαµάνης).(Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
2966.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ
και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις".
(Προτείνοντες: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις (74) Βουλευτές). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5971, τόµ. Θ', σ.
7785-7836, 7934-7938.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την πώληση των υδροηλεκτικών σταθµών σε ιδιώτες. τόµ. Η', σ. 6800.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση της Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η', σ. 6790.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7910, τόµ. ΙΑ', σ. 9011-9060, 90619083, 9452-9561.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή των
κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που
διαµένουν σε ιδρύµατα. τόµ. Δ', σ. 3892.
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ΙΕΡΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κάλυψη κενών θέσεων ιερέων σε µητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. τόµ. Η', σ. 6417.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση και τη διαχείριση του Ινστιτούτου Στατικής
Τεκµηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. τόµ. Α', σ. 395.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του κτηρίου του
Δηµοτικού Σχολείου Μυστρά για τη στέγαση του Ινστιτούτου
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού (ΙΝΕΒΥΠ) τόµ. Γ', σ.
2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.). τόµ. Δ', σ. 3205.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 8277.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(ΙΓΜΕ). τόµ. Γ', σ. 2617.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής
Δηµοκρατίας
και
της
Ιταλικής
Δηµοκρατίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4102, τόµ.
Θ', σ. 7993.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις βορειοανατολικές ακτές της Κέρκυρας και τις συνέπειές της στο νησί.
τόµ. Ε', σ. 4258.
Κ
ΚΑΖΙΝΑ
Αναφορά στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8641, 8642, 8643,
8644,8645,8646,8648.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώρι-

ση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. Ζ', σ. 5605.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και
την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ', σ. 2707, 2918-2926.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 73, 81,
84, 85, 258, 263, 268, 270, 272, 305, 306, 337, 381,397,
470, 539, 553, 554, 567, 588, 589, 643, 645, 646, 661,
663, 681, 682, 720, 728, 760, 767, 769,772, 825, 891,
893, 983, 987, τόµ. Β', σ. 1078, 1081, 1083, 1088, 1090,
1095, 1098, 1099, 1100, 1108, 1122, 1123, 1178, 1211,
1220, 1229, 1231, 1235, 1241, 1249, 1253, 1263, 1264,
1438, 1439, 1440, 1441, 1442,1443, 1507, 1521, 1544,
1562, 1563, 1579, 1631, 1632, 1658, 1668, 1710, 1729,
1824, 1825, τόµ. Γ', σ. 2214, 2231, 2239, 2277, 2295,
2429, 2458, 2582, 2601, 2655, 2677, 2851, 2919, 2920,
2921, 2925, τόµ. Δ', σ. 2995, 2996, 3025, 3034, 3046,
3047, 3092, 3113, 3114, 3116, 3120, 3121, 3145, 3146,
3264,3273, 3430, 3431, 3445, 3446, 3449, 3452, 3453,
3457, 3460, 3475, 3477, 3479, 3483, 3485, 3504, 3507,
3509, 3520, 3525, 3547, 3552, 3553, 3564, 3567, 3568,
3574, 3581, 3582, 3595, 3596, 3621, 3708, 3713, 3715,
3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3723, 3724, 3789, 3791,
τόµ. Ε', σ. 3948, 4017, 4141, 4146, 4151, 4152, 4177,
4263, 4264, 4268, 4269, 4423, τόµ. ΣΤ', σ. 4570, 4571,
4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4590, 4591, 4595,
4610, 5456, 5457, τόµ. Ζ', σ. 5551, 5571, 5582, 5584,
5585, 5778, 5782, 5784, 5801, 5839, 5840, 5859, 5861,
5868, 5869, 5871, 5872, 5873, 5876, 5906, 5932, 5933,
5973, 5974, 6185, 6192, 6200, 6214, 6244, 6253, 6258,
6260, 6263, 6266, 6268, τόµ. Η', σ. 6527, 6589, 6725,
6726, 6808, 6816, 6817, 6915, 7022, 7023, 7065, 7074,
7278, 7304, 7381, τόµ. Θ', σ. 7486, 7702, 7704, 7705,
7855, 7857, 7894, 7899, 7934, 8020, 8022, 8173, 8175,
8187, 8188, 8189, 8194, 8195, 8196, 8200, 8231, τόµ. Ι',
σ. 8281, 8314, 8319, 8322, 8323, 8325, 8329, 8348,
8349, 8350, 8369, 8374, 8375, 8376, 8427, 8433, 8435,
8436, 8438, 8439, 8447, 8503, 8508, 8520, 8531, 8532,
8557, 8558, 8559, 8560, 8590, 8591, 8599, 8605, 8606,
8607, 8608, 8623, 8626, 8635, 8643, 8644, 8645, 8646,
8647, 8648, 8653, 8695, 8697, 8698, 8699, 8701, 8702,
8705, 8709, 8710, 8711, 8713, 8714, τόµ. ΙΑ', σ. 8922,
8932, 8944, 8946, 8947, 8948, 8955, 8969, 9053, 9063,
9076, 9328, 9469, 9474, 9475, 9487, 9488, 9504, 9519,
9520, 9521, 9522, 9541, 9543, 9551.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού που να κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας συζητήσεως του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α', σ. 526-529.
Ψηφοφορία επί του παρεµπίπτον ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, που να κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας συζητήσεως του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµι-
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κών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" τόµ. Α', σ. 529.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη, Α. Λοβέρδου, Δ. Παπαδηµούλη, Μ. Παντούλα και
Α. Νεράντζη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 634-639.
Συζήτηση επί της αιτήσεως " Ένστασις για παραβίαση του
Κανονισµού" που ετέθη από τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη και Β.
Μουλόπουλο κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 722.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α', σ. 753, 754, 755,
756,766,768, τόµ. Β', σ. 1088, 1089, 1107, 1122, 1123,
1124, 1435,1436, 1648, 1650, τόµ. Γ', σ. 2617, τόµ. Δ', σ.
3150, 3151, 3584, 3585, τόµ. Ε', σ. 4476, 4477, 4478,
τόµ. ΣΤ', σ. 5524.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 6,
7,12,13,14,16,17,19,20,31,32,33,34,37,38 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσες, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ.
772-774.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου
για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β',
σ. 1077.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη και Θ. Πάγκαλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1266 - 1268.
Αναφορά στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β',
σ. 1418, 1419, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442,1443,1448.
Συζήτηση σχετικά µε την διαδικασία της συζήτησης επί
των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1493-1495, 1507, 1531, 1532,
1535.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Παπανδρέου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη,
Α. Νεράντζη, Κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη, Α. Σιδηρόπουλου,
Ε. Στυλιανίδη, Σ. Σκοπελίτη, Ι. Ζιώγα και Γ. Μαυρίκου σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1669, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683.
Aναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του

Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ. Γ', σ. 2157-2158.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Γ', σ. 2461-2462.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αντώναρου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Μητσοτάκη και Σ. Γεωργιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ', σ.
2462-2468.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και
του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)". τόµ. Γ', σ. 26552658.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η
οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ', σ. 2861.
Συζήτηση σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ' όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3246-3248.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Βρεττού. Μ. Κατρίνη, Α. Αθανασιάδη
και Α. Νταλάρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18,
19,24,28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".
τόµ. Δ', σ. 3724-3737.
Αναφορά στους "χαρακτηρισµούς" που χρησιµοποιούνται
στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για τον Πρωθυπουργό και
την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία
των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε
κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ', σ. 3780, 3781, 3789.
Αναφορά σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του
Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ε', σ.
4371.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ', σ. 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574,
4575,4576,4577.
Αναφορά στον τρόπο επιλογής των δυο Ανεξάρτητων
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Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4571, 4572,
4573, 4574.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σκανδαλίδη και Π. Ευθυµίου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 4636-4638.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Κ. Μπατζελή, Ι. Βαλυράκη και Κ. Αϊβαλιώτη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ. 5876 - 5880.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων», το οποίο συζητείται
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 5903,5904.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου
και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου
Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ.
6029,6030.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Α. Αλευρά, Α. Παπαγεωργίου, Η. Μόσιαλου, Μ. Μπόλαρη, Γ. Παπαµανώλη και Α. Τσίπρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ.
6098-6106.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πρόταση της Κυβέρνησης στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να
συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ', σ.
6159- 6160.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, Ε. Βενιζέλου, Ν. Σηφουνάκη, Α. Σαµαρά, Χ. Σταϊκούρα, Α. Βαγενά και Γ. Ψαριανού, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6289-6298.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης"
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". τόµ. Θ', σ. 7432.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσιαούση, Ε. Μπεντενιώτη, Χ. Κεφαλίδου, Α. Τσίπρα και Φ.
Κουβέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ', σ. 74977503.
Συζήτηση αναφορικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ.
8020-8022.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Πάγκαλου, Η. Καρανίκα, Ν. Δένδια, Ε. Κωνσταντινίδη, Ν. Παναγιωτόπουλου, Ι. Κοραντή, Η. Μόσιαλου, Ε. Τσιαούση, Α.
Σιδηροπούλου, Α. Τόλκα, Φ. Παρασύρη, Α. Καρυπίδη, Ε.
Στυλιανίδη, Μ. Μίχου, Κ. Κόλλια, Κ. Τσιάρα, Σ. Αναστασιάδη, Ε. Ράπτη, Μ. Σκραφνάκη, Φ. Κουβέλη και Ε. Κουντουρά, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ. 8066-8088.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή η νοµοτεχνική βελτίωση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου
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στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της Θράκης" προστίθενται οι
λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι', σ. 8397, 8398, 8427.
Πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη για απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος 2 του π.δ. 114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε ως εκπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις" και να ξανακατατεθεί ως εµπρόθεσµη σε επόµενο
νοµοσχέδιο και η οποία έγινε δεκτή. τόµ. Ι', σ. 8437.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Λοβέρδου, Ι. Δηµαρά και Σ. Γιαννακά, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8442-8445.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Δένδια, Ι. Ανδριανού, Ε. Ράπτη, Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Νάκου,
Θ. Καράογλου, Ε. Κουντουρά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8659-8667.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8944-8947,
8969.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κρεµαστινού, Ε. Κουντουρά, Τ. Ιατρίδη και Ε. Αυγενάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό αριθµό 72,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ.
8950-8954.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση
νέας ειδικής µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Σ. Γιαννακά
σχετικά µε την συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9549.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΒΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ', σ.
2609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΚΕΒΑ).
τόµ. Γ', σ. 2763.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διευκόλυνση των διαδικασιών επιτυχούς πώλησης της βιοµηχανίας σιγαρέτων ΣΕΚΑΠ σε υποψήφιο επενδυτή. τόµ. Β', σ. 1789.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εφαρµογής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο του µαστού. τόµ.
Γ', σ. 2022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή της
βραχυθεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου του
προστάτη από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. τόµ. Δ', σ.
3084.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 380.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για την ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, έλεγχος "πόθεν έσχες" από το οικονοµικό έτος
2001 και εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουµένων εκτός
χώρας. Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από
τράπεζες του εξωτερικού"(Προτείνοντες: Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Νιώτης και είκοσι έξι (26) Βουλευτές).(Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7815.
Αναφορά σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές.
τόµ. ΙΑ', σ. 9473, 9474, 9476.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τις υψηλές τιµές των προϊόντων στη χώρα
µας σε βάρος των καταναλωτών. τόµ. Ε', σ. 4547.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα:
Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών,
σήµανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθµισης της
αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα:
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Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών,
σήµανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθµισης της
αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τα διαφυγόντα κρατικά
έσοδα απο λαθρεµπόριο καυσίµων. τόµ. Δ', σ. 3151.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΣΤ', σ.
5331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νοθεία στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 6954.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αθλητικά Κέντρα του Ηρακλείου, από ελλιπή χρηµατοδότησή
τους. τόµ. Γ', σ. 2857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά. τόµ. Η', σ. 7304.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη επαναλειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του
"Αγία Σοφία". τόµ. Θ', σ. 7422.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. τόµ. Α', σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή επιχορήγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης.
τόµ. Α', σ. 189.
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Η', σ. 6795.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου Υγείας Πλωµαρίου στη Γ' Ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε', σ. 3972.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 193-239, 241-283,
309 – 358, 449-451.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ.)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). τόµ. Α', σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης του προνοιακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως ηλικίας των φιλοξενούµενων.
τόµ. Ε', σ. 4310.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία
στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι', σ. 8317, τόµ. ΙΑ', σ. 9427.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πρόσθετοι πόροι χρηµατοδότησης και βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".(Προτείνοντες: Είκοσι τρεις
(23) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 6809.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.". τόµ. Ε', σ. 4455.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.
τόµ. Η', σ. 6616.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 193-239, 241-283,
309 – 358, 449-451.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάγκη λήψης
µέτρων για δραστική πτώση των τιµών στα προϊόντα που απαρτίζουν το "καλάθι της νοικοκυράς". τόµ. Γ', σ. 2635.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Δηµιουργία µόνιµης δοµής παροχής
Κοινωνικών Αγαθών και Υπηρεσιών σε Κοινωνικές Οµάδες". (Προτείνοντες Βουλευτές: κ.κ. Π. Δηµητρουλόπουλος,
Γ. Κασσάρας, Χ. Καστανίδης, Λ. Κατσέλη, Μ. Κυριακοπούλου, Λ. Μίχος, Κ. Τεκτονίδου και Α. Τριανταφυλλόπουλος).
(Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 9044.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναλειτουργίας του Κολυµβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης. τόµ. Γ', σ. 2769.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σ. Χαλβατζή ότι δεν θα
συµµετέχουν στις εργασίες του Κοινοβουλίου, την Τετάρτη
5 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα πανυπαλληλικής απεργίας της
ΑΔΕΔΥ. τόµ. Α', σ. 70.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο έλαβε επιστολή από τον
Ειδικό Αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μ. Κριτσωτάκη, όπου κάνει γνωστή τη θέση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην ψηφοφορία επί
των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις" και για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας για θέµατα των ΑΕΙ. τόµ. Α', σ. 356 - 358.
Ψηφοφορία επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, που να κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας συζητήσεως του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" τόµ. Α', σ. 529.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".(Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 539.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθλόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 551, 631-632.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 594, 631, 633.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 634-643.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί των άρθρων 1, 2, 5, 6,
7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 37, 38 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 769-770.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 33, 34,
37 και 38 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συντα-

ξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Α', σ. 769,771.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 37, 38 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 772,784.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Λ. Κατσέλη τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α', σ. 775-777.
Ανακοινώνεται η από 1ης Νοεµβρίου 2011 επιστολή της
Βουλευτού κ. Μ. Αποστολάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β',
σ. 1084-1086.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου της
Βουλής προς εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ.
1211.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς στην Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1266,
1269 - 1272.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Λ. Κατσέλη επανεντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Β', σ. 1272 - 1273.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Σ.
Χατζηγάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1485-1486.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει ως Γενικό
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον Βουλευτή κ. Η. Πολατίδη και ως
αναπληρωτές Εκπροσώπους του τους Βουλευτές κ.κ. Α.
Χρυσανθακόπουλο και Ά. Κολοκοτρώνη. τόµ. Β', σ. 1546.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1668, 1684-1687.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Καµµένος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1787 - 1788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και
τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β', σ. 1821.

68
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ', σ. 2462-2519.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών και επί των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Γ', σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Kοµµάτων και τα χρέη τους προς τις ελληνικές τράπεζες. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε.
Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). (Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2824-2838.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 4, 5, 6, 7,
16, 17, 18, 19, 24, 28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ', σ.
3720-3722.
Ονοµαστική
ψηφοφορία
επί
των
άρθρων
4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οκονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Δ', σ. 3723-3738, 3750-3764.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4008.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ε', σ. 4487 - 4495.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ.
4584.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί
όλων των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµο-

κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας".
τόµ. ΣΤ', σ. 4633-4635.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί όλων των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 46364654.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας
Δηµοκρατίας οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Δένδιας, Κ. Μουσουρούλης και Μ. Σαλµάς. τόµ. ΣΤ', σ. 5448-5449.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα
του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ.
5839 - 5884.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το έλλειµµα του 2009
και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των
ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ. 5876-5884.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ζ', σ. 5884.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012".
(Απερρίφθη). τόµ. Ζ', σ. 6036.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2,
5, 6 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6093-6095.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: α) επί της αρχής και β) επί των άρθρων 1,
2, 5, 6, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 77 και ειδικό
170 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό 174, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6095-6097.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων 1, 2,
5, 6, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό και ειδικό 170
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό
174, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
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ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6098-6118.
Ψηφοφορία επί της πρότασης της Κυβέρνησης στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 6160.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των άθρθων 11,
15, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 και 48 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6281-6286.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 15,
21, 27, 42, 80, 89 και 98 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6286-6289.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 11, 15, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 80, 89 και 98 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ', σ. 6289-6341.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πε-

τσάλνικο, γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Α. Δερµεντζόπουλος( Έβρου), Α. Καρυπίδης (Σερρών), Ε. Κεφαλογιάννης (Ηρακλείου), Θ. Λεονταρίδης (Σερρών) και Ζ. Τζηκαλάγιας (Καστοριάς), εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ', σ. 7417-7418.
Ανακοινώνεται ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Β.
Έξαρχος, µε την από 19 Μαρτίου 2012 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος αναδείχθηκε ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Ε. Βενιζέλος. τόµ. Θ', σ. 7428-7429.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ε. Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ορίζει, ως Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, τους κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ.
Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Θ', σ. 7430-7431.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Π. Δηµητρουλόπουλος, µε επιστολή του προς τον Προέδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ', σ. 7434-7436.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί του
άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης""
τόµ. Θ', σ. 7493-7494.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί των άρθρων
1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ', σ.
7495-7496.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης""
τόµ. Θ', σ. 7497-7509.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 26 Μαρτίου 2012 έγγραφη
δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Β'
Αθήνας, Γ. Ψαριανός, Β' Αθήνας, Α. Λεβέντης, Αττικής, Β.
Οικονόµου, Αττικής, Ν. Τσούκαλης, Αχαΐας, Ι. Μιχελογιαννάκης, Ηρακλείου, Γ. Παπαµανώλης, Κυκλάδων, Ο. Βουδούρης, Μεσσηνίας, Η. Θεοδωρίδης, Πέλλας και Ι. Αµοιρί-
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δης, Πιερίας, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς µε
Πρόεδρο το Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ', σ. 7885 - 7886.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Απερρίφθη). τόµ.
Θ', σ. 8038.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί του άρθρου
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ. 80638065.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ.
8066-8094.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Π. Καµµένος, Σ. Γαληνός, Μ. Γιαννάκης, Χ. Ζώης, Τ. Ιατρίδη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ε. Κουντουρά, Κ.
Μαρκόπουλος, Π. Μελάς και Δ. Σταµάτης δηλώνουν ότι συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Π.
Καµµένο. τόµ. Ι', σ. 8394-8395.
Αιτήσεις (δύο) ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 83
και 84 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 971 κα ειδικό 37 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8439-8441.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 83 και 84 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 971 και ειδικό 37 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ.
8442-8446, 8447-8451.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ορίζεται ο Βουλευτής κ. Χ. Ζώης, µε αναπληρώτρια
την Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ο Βουλευτής κ. Κ.
Μαρκόπουλος. τόµ. Ι', σ. 8495.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι οι Βουλευτές
κ.κ. Γ. Βαγιωνάς, Κ. Γκιουλέκας, Γ. Καρασµάνης, Κ. Παπα-

σιώζος και Μ. Τζίµας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι', σ. 8510-8511.
Ανακοινώνεται ότι η κ. Α. Αγάτσα, Βουλευτής Νοµού Βοιωτίας, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, δηλώνει ότι ανεξαρτοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι', σ. 8562 - 8563.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί των άρθρων
207,208,209,210,213,220,221,222,225,227,324,327 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8654-8656.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 231 και
324 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8656-8659.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 207, 208, 209,
210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 231, 324, 327 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8659-8668, 8678-8694.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ. 8948-8949.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ. 8950-8955,8957-8960.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι η κ. Σ. Σακοράφα Βουλευτής Β' Αθήνας και ο κ. Π. Κουρουµπλής Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. ΙΑ', σ. 9044-9045.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 9546, 9547.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού
Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 9548-9550, 9551-9554.
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ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΡΝΣΕΫ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. Ι',
σ. 8675.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση
του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ', σ. 3092-3130.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου θερινής παραµονής των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. τόµ. Β', σ. 1039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της
Λήµνου από τους περιοριστικούς όρους για τον καταρροϊκό
πυρετό. τόµ. Β', σ. 1818.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ', σ. 2057.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3883, τόµ. Η', σ. 6733-6772, 6810-6863.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία ζητεί την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 10731074.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. Β', σ. 1077-1130, 1166-1225, 1227 - 1272.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 108/9.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλλε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου του
Ανδρέα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Β', σ.
1489.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου 2011 έγγραφο του
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµ. 107/9-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1487-1489.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 109/11.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο κ. Λουκάς Παπαδήµος του Δηµητρίου. τόµ. Β', σ. 1489.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική
Μεταβολή" µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµόν 110/11-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 14891492.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ.

Β', σ. 1493-1498.
Συζήτηση σχετικά µε την διαδικασία της συζήτησης επί
των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1493-1495.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου
και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της
Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1507-1609, 16111687.
Αναφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν από την Κυβέρνηση και στην ηµεροµηνία διεξαγωγής
των εκλογών. τόµ. Γ', σ. 2920, 2921, 2923, 2924, 2925,
2926.
Αναφορά στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής, ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ', σ. 9469, 9472, 9475, 9478,
9479, 9480, 9531, 9532.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου 2011 έγγραφο του
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµ. 107/9-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1487-1489.
Ανακοινώνεται το από 11 Νοεµβρίου έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου µε θέµα: "Κυβερνητική
Μεταβολή" µε το οποίο γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο το υπ' αριθµόν 110/11-112011 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 14891492.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι µε το υπ' αριθµόν
115/2-12-2011 Προεδρικό Διάταγµα, διορίστηκε ο Π. Καψής του Ιωάννη στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Γ', σ. 2548-2549.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. 21/7.3.2012 και
22/7.3.2012 µε θέµα "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Η', σ.
6952-6953.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Λουκά
Παπαδήµου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία γνωστοποιεί: α) το Π.Δ. 30/21.3.2012 περί αποδοχής
παραίτησης: 1) του Ευάγγελου Βενιζέλου από τις θέσεις του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών και 2) του Φίλιππου Σαχινίδη από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και β) το Π.Δ.
31/21.3.2012 περί διορισµού του Φίλιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Θ', σ. 7820-7821.
ΚΥΠΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7411, τόµ. Ι', σ. 8477-8478.

72
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΤΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Αυγενάκης, Χ.
Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). τόµ. Ζ', σ. 59855996.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τα διαφυγόντα κρατικά
έσοδα απο λαθρεµπόριο καυσίµων. τόµ. Δ', σ. 3151.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΣΤ', σ.
5331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου και κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Η', σ. 6985.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων του αριθµού λαθροµεταναστών. τόµ. Α', σ. 180.
Αναφορά στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης. τόµ.
Α', σ. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία. τόµ. Α', σ. 841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη). τόµ. Ε', σ. 4246.
Αναφορά στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ', σ.
7851,7852,7854,7855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 7910, τόµ. ΙΑ’, σ. 9011-9060, 90619083, 9452-9561.

Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και
ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων
σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους στη
χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9453, 9457, 9463, 9464, 9465, 9468, 9477, 9501, 9509,
9510, 9511, 9512, 9519, 9520, 9521, 9522, 9524, 9525,
9528, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9539, 9540, 9541,
9542, 9543.
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς
αποφυγή των φαινοµένων "ελληνοποίησης" εισαγόµενων
αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης. τόµ. Ζ', σ. 5551.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. Β', σ. 1797.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές και λοιπές περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Η', σ. 6977.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
"ορφανά λιµάνια" της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ', σ. 2040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποκατάσταση της ρωγµής στον προβλήτα του λιµανιού της
Σκιάθου. τόµ. Γ', σ. 2110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον
Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 2811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ.
Δ', σ. 3822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
Συζήτηση ερώτησης προς τoν Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υλοποίηση
προτάσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που αφορούν
στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του Ηρακλείου. τόµ. Ι', σ.
8387.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
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Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1351-1375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα µέσα και τον εξοπλισµό
του Λιµενικού Σώµατος στο Θρακικό Πέλαγος. τόµ. Η', σ.
7388.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
ρόλο της Κυβέρνησης στους µαθητικούς αγώνες. τόµ. Α', σ.
120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
φοίτηση µουσουλµάνων µαθητών σε µειονοτικά σχολεία
της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δελτία µαθητικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Δ', σ. 3883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των περιστατικών υποσιτισµού µαθητών σε
σχολεία της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3941.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Αναφορά στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ', σ. 2081,
2083, 2084, 2085, 2095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.). τόµ. Δ', σ. 3205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης. τόµ. Η', σ. 7306.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δελτία µαθητικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Δ', σ. 3883.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 156, 470-569, 571-613,
615-667, 669-784, 891-893.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3018, 3419 – 3481, 34833538, 3540-3596, 3713-3738, 3750-3764, τόµ. Ε’, σ.
4013-4017.
Συζήτηση επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 30, ήδη 29, µε
την οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Επείγουσες ρυθ-

µίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
Δ', σ. 3595-3596, 3713-3720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Δ', σ. 3615, τόµ. Ε’, σ. 4466-4509, τόµ. ΣΤ’, σ. 5342-5344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων που περιλαµβάνονται στο
νέο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016.(Απαντήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 7382.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα µεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής). τόµ. Α', σ. 807.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" καταθέτει την έκθεσή
της. τόµ. Β', σ. 1064-1073.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8980.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Εναέριες,
Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Προσαρµογή
στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2016, 2667-2723.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ειδικά σχολεία. τόµ.
Δ', σ. 3089.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα µεταγραφών των φοιτητών. τόµ. Γ', σ. 2774.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 397.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου
και β) δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Α',
σ. 226.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, του
πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα και κατά του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. Α', σ.
323.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου και κατά του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. τόµ. Β', σ. 1361.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης. τόµ.
Γ', σ. 1985.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ά. Διαµαντοπούλου
και κατά του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ι. Πανάρετου. τόµ. Γ', σ.
2057.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, µηνυτήρια αναφορά κατά: α) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, β) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ν. Σηφουνάκη, γ) του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χ. Καστανίδη, δ) του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου, ε)
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη, ζ) του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. Γερουλάνου και η) του
πρώην Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι.
Ραγκούση. τόµ. Γ', σ. 2966.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης κατά
το έτος 2010. τόµ. Ε', σ. 4153.
Αναφορά στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των
Υπουργών, κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος
2010". τόµ. Ε', σ. 4154,4206,4209.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά Υπουργών της Ελληνικής
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ', σ. 5397.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και β) Δικογραφία
κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 6591.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά α)του κ. Εµµανουήλ Όθωνα, Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και β)του Σπυδίδωνα Βούγια, πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
τόµ. Η', σ. 6745.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη. τόµ. Ι', σ. 8334.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. τόµ. ΙΑ', σ. 8943.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για τους διπλωµατούχους µηχανικούς. τόµ. Δ', σ. 3662.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν ή µετατάχθηκαν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Γ', σ. 2819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα σχέδια της Κυβέρνησης
για µειώσεις µισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα.
τόµ. Δ', σ. 3153.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των µνηµείων της
Μάνης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μάνης. τόµ. Γ', σ.
2637.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Αναφορά στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση των
Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε', σ.
4467, 4470, 4473, 4475, 4483, 4496, 4498, 4500, 4501,
4502, 4504, 4505, 4506.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην
Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά
µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους. τόµ. Δ', σ. 3831 - 3842.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 193-239, 241-283,
309 – 358, 449-451.
Ν
ΝΑΡΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µαζική καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
τόµ. Δ', σ. 3889.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. τόµ. Α', σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή επιχορήγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης.
τόµ. Α', σ. 189.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Ναρκωτικών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη ίδρυσης περισσότερων στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης.
τόµ. Η', σ. 6591.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Αναφορά στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι', σ. 8387, 8390, 8430, 8452,
8457, 8468.

Συζήτηση ερώτησης προς τoν Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων και την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτεργατών των πλοίων "ELLIT" και "IONIAN QUEEN". τόµ. Ι', σ.
8389.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας προγραµµάτων ενίσχυσης της εργασίας και της
επιχειρηµατικότητας των νέων στη χώρα µας. τόµ. Γ', σ.
2034.
Συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου, αφιερωµένη ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Μεσογείου στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ', σ. 7702-7708.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λειτουργία του "Βιολογικού Καθαρισµού Γεωργιούπολης
και της ευρύτερης περιοχής" στο Δήµο Αποκορώνου Χανίων. τόµ. Α', σ. 117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την καθήλωση των πλοίων στην Κέρκυρα λόγω του Ρωσικού Νηογνώµονα. τόµ. Α',
σ. 126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού
σκάφους Πιρί Ρέις (Piri Reis) στην περιοχή του Καστελόριζου. τόµ. Α', σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της
Λήµνου από τους περιοριστικούς όρους για τον καταρροϊκό
πυρετό. τόµ. Β', σ. 1818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη σύνδεση των ελληνικών νησιών στο τουρκικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ', σ. 2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς Κρήτης. τόµ. Γ', σ.
2035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
"ορφανά λιµάνια" της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ', σ. 2040.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2055.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ', σ. 2057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποκατάσταση της ρωγµής στον προβλήτα του λιµανιού της
Σκιάθου. τόµ. Γ', σ. 2110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς
ρεύµατος των κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ’, σ. 2151.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του χωροταξικού του "ΚΑΛΛΙ-
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ΚΡΑΤΗ" στη Λέσβο. τόµ. Γ', σ. 2632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης. τόµ. Γ’, σ. 2769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον
Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 2811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λήµνου µε την
υπόλοιπη χώρα. τόµ. Δ', σ. 3824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής του νερού στο νησί της Αίγινας. τόµ. Ε', σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την Ηπειρωτική
Ελλάδα. τόµ. Ε', σ. 3949.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του
Δ.Σ. του Δήµου Χάλκης για εξεύρεση επενδυτών για την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του νησιού Αλιµιά της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε', σ. 3967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις βορειοανατολικές ακτές της Κέρκυρας και τις συνέπειές της στο νησί.
τόµ. Ε', σ. 4258.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του
ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε', σ. 4331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη
για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων τόµ. Ε', σ. 4463.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο.(Επερωτών: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Σ. Γαληνός). τόµ. ΣΤ', σ. 5305-5309.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκου Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ', σ.
5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη Σχολή του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) στην Κέρκυρα. τόµ. Η', σ.
6418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου
και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η', σ. 6593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις παροχών υγείας στο νησί του Πόρου. τόµ. Η', σ. 6609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου. τόµ. Η', σ. 6949.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η', σ. 6983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
τόµ. Θ', σ. 7896.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης,
Ε. Κεφαλογιάννης, Ι. Βρούτσης, Ο. Κεφαλογιάννη, Κ.
Μουσουρούλης, Ν. Δένδιας, Τ. Ιατρίδη και Σ. Γαληνός).
τόµ. Α', σ. 813-829.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης,
Ε. Κεφαλογιάννης, Ι. Βρούτσης, Ο. Κεφαλογιάννη, Κ.
Μουσουρούλης, Ν. Δένδιας, Τ. Ιατρίδη και Σ. Γαληνός).
τόµ. Α', σ. 813-829.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ένταξη του ειδικού ένστολου προσωπικού ασφαλείας που ανήκει σε ΝΠΔΔ, στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Δ', σ. 3826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναδιοργάνωση Υπουργείων
και Ν.Π.Δ.Δ.". (Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το κούρεµά
τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ', σ. 8225.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2129, τόµ. ΣΤ', σ. 54915524, τόµ. Ζ', σ. 5608-5610.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Φράγµατος Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Α', σ. 159.
Αναφορά στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν
στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 255,256,257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α', σ. 440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ανώτατου
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Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σπάρτης. τόµ. Α',
σ. 805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα µεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής). τόµ. Α', σ. 807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία. τόµ. Α', σ. 841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. Α', σ. 843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας. τόµ. Β', σ. 1792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
«ορφανά λιµάνια» της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ’, σ. 2040.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ’, σ. 2057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παροχή περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2619.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του χωροταξικού του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στη Λέσβο. τόµ. Γ’, σ. 2632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ', σ.
2807.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
και Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 2851.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ’, σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού
αναπτυξιακού προγράµµατος για το Νοµό Μαγνησίας. τόµ.
Δ', σ. 3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο. τόµ. Δ', σ. 3156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ίδρυση Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Στερεάς

Ελλάδας και της Εύβοιας. τόµ. Δ', σ. 3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής-τυποποίησης του προϊόντος «φασόλια γίγαντες-ελέφαντες Καστοριάς». τόµ. Δ’, σ. 3672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για
τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
τόµ. Ε’, σ. 4146.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του
ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε’, σ. 4331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 4454.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίσπευση
των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης. τόµ. ΣΤ', σ. 5335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία λόγω
των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία. τόµ. ΣΤ',
σ. 5482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη έλλειψη οφθαλµίατρου στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και ασφάλισης
στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του Νοµού
Πέλλας. τόµ. Η', σ. 6434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Η', σ. 6596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα.
τόµ. Η', σ. 6615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη Λακωνία. τόµ. Η', σ. 6791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του στρατοπέδου
Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 7300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Θ', σ. 7419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Θ', σ. 7888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ', σ. 8234.
Συζήτηση ερώτησης προς τoν Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υλοποίηση
προτάσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που αφορούν
στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του Ηρακλείου. τόµ. Ι', σ.
8387.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου
και β) δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Α',
σ. 226.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, του
πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Γεωργίου Σουφλιά, του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα και κατά του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. Α', σ.
323.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου και κατά του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. τόµ. Β', σ. 1361.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης. τόµ.
Γ', σ. 1985.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ά. Διαµαντοπούλου
και κατά του πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ι. Πανάρετου. τόµ. Γ', σ.
2057.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, µηνυτήρια αναφορά κατά: α) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, β) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ν. Σηφουνάκη, γ) του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χ. Καστανίδη, δ) του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου, ε)
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στ) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη, ζ) του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Π. Γερουλάνου και η) του
πρώην Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι.
Ραγκούση. τόµ. Γ', σ. 2966.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",

όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης κατά
το έτος 2010. τόµ. Ε', σ. 4153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά Υπουργών της Ελληνικής
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ', σ. 5397.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και β) Δικογραφία
κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 6591.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά α)του κ. Εµµανουήλ Όθωνα,
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και β)του Σπυδίδωνα
Βούγια, πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ.
Η', σ. 6745.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη. τόµ. Ι', σ. 8334.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. τόµ. ΙΑ', σ. 8943.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2369, τόµ. Δ’, σ. 2983-3019,
3021-3050, 3229.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2858, τόµ. Δ’, σ. 3700-3713, 37383750, 3764, 3765-3793, τόµ. Ε’, σ. 3973-3974.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη
του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόσυρση).
τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Θ’, σ. 7899-7916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3883, τόµ. Η’, σ. 6733-6772, 68106863.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων-Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ε', σ. 4042, τόµ. Η’, σ. 7008-7035, 7037-7073, 7074-
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7109, 7258-7280, τόµ. Θ’, σ. 7652.
Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη ότι αποσύρει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας,
της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ', σ. 7916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία
στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι', σ. 8317, τόµ. ΙΑ', σ. 9427.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1290-1308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Απόφασης µε αρ. 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της Τράπεζας Εµπορίου
και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι’, σ. 8485-8486.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2339.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου του 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία
και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
του 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2632, τόµ. Δ', σ. 3248, 3267.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Ναρκωτικών". (Κατάθεση).

τόµ. Δ', σ. 2982.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3504, τόµ. Ε', σ.
4003-4013, 4040-4055, 4335.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3940, τόµ.
Ζ', σ. 5795-5837, τόµ. Η', σ. 6510-6557, 6665-6667.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2129, τόµ. ΣΤ', σ. 54915524, τόµ. Ζ', σ. 5608-5610.
Σχέδιο νόµου Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3213, τόµ. Η', σ. 6620-6648, 67086730, 6989, 6991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναδιοργάνωση Υπουργείων
και Ν.Π.Δ.Δ.". (Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7451.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι', σ. 8286-8287.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία
µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Rio
Branco του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας".(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 4102, τόµ. Θ’, σ. 7680.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρίες".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ', σ. 8203, τόµ. ΙΑ', σ. 9327 - 9329.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία
2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Θ', σ. 7910, τόµ. ΙΑ', σ. 9011-9060, 90619083, 9452-9561.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 39 που αφορά ρυθµίσεις ΤΠΔΥ, του
άρθρου 56, που αφορά θέµατα ΣΕΥΥΠ και του άρθρου 57
που αφορά σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της Δηµοκρατίας από το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". (Απόσυρση). τόµ. ΙΑ',
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σ. 9555, 9556.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης
και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 20 - 21, 22 - 26,
42 - 59, 61-96.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8980.
Αναφορά επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και
ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις και την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8913, 8920, 8921, 8927, 8931, 8933,
8938, 8939, 8940, 8941, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947,
8948, 8955, 8963, 8966, 8968, 8969, 8972.
Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ότι η παράγραφος 2 της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 995 και ειδικό 74 που αφορά στα κριτήρια
χορήγησης επάρκειας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, απαλείφεται. τόµ. ΙΑ', σ. 8936.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8944-8947,
8969.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 156, 470-569, 571-613,
615-667, 669-784, 891-893.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 531-539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α',
σ. 785, τόµ. Γ', σ. 2067-2096.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1727, τόµ. Ε’, σ.
4371-4396, 4397-4430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012".
(Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Γ', σ. 2157 – 2210, 2211-2285,
2259-2320, 2321 – 2390, 2397-2519.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και
την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ', σ. 2707, 2918-2926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο
που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2826, 2918-2926,
2938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ',
σ. 2982, τόµ. Ε’, σ. 4058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3018, 3419 – 3481, 34833538, 3540-3596, 3713-3738, 3750-3764, τόµ. Ε', σ.
4013-4017.
Συζήτηση επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 30, ήδη 29, µε
την οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
Δ', σ. 3595-3596, 3713-3720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015»και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ', σ. 3615, τόµ. Ε’, σ. 4466-4509, τόµ. ΣΤ’, σ. 53425344.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ' αριθµ.
66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3663, τόµ. Ε’, σ. 4057-4058,
4060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της διεθνούς
σύµβασης για την ίδρυση του Κέντρου Επιβολής του Νόµου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη-Southeast European Law
Enforcement Center (SELEC)".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4478. τόµ. Η’, σ. 6437-6438.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4579-4584.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου
µε συµφωνία των Οµολογιούχων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 5903-5943.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 60296118.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 6033-6036.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου « Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7309, τόµ. Θ', σ. 7453-7509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136
της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7389, τόµ. Θ', σ. 8020-8094.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που
τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και
της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση".(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 8035-8038.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφω-

νίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. Ι',
σ. 8675.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 921-990,
τόµ. Β', σ. 991 – 1022, 1046-1047.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4102, τόµ. Θ', σ. 7993.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1391-1454.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ε’, σ. 4078-4122, 41504224, 4338.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός".(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6862, τόµ. Θ', σ. 8138 –
8172, 8173-8212, τόµ. Ι', σ. 8396-8398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7411, τόµ. Ι', σ. 8477-8478.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-
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Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2966, τόµ. ΣΤ', σ. 5355-5410, 54115456, τόµ. Ζ', σ. 5615-5619.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1351-1375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Προσαρµογή
στις διατάξεις της oδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της oδηγίας 1999/35/ΕΚ
του Συµβουλίου και της oδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2016, 2667-2723.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ', σ. 5554, τόµ. Η', σ. 7310-7354, τόµ. Θ', σ. 76647666.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 193-239, 241-283,
309 – 358, 449-451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ζ', σ. 55555585, 5766-5793, 6012-6014.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγµα µε αντικείµενο : " Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές βεβαίωσης λειτουργίας µονάδων νοσηλείας". τόµ. Θ', σ. 7930.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση
της κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ',

σ. 2612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάργηση
του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας. τόµ. Γ', σ. 2767.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Έλλάδος, για
την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ', σ. 2853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 3210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας του πρότυπου διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Δ', σ. 3210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες
και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ. Δ', σ.
3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 3619.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου Υγείας Πλωµαρίου στη Γ' Ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε', σ. 3972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 4255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την κατάχρηση του ορθοπεδικού υλικού στο νοσοκοµείο της Έδεσσας. τόµ. Ε', σ. 4457.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 5333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Η', σ. 6596.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο".
τόµ. Η', σ. 6978.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση του
προϋπολογισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Θ', σ. 7421.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συρρίκνωση
των υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 1479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοσηλεία
των ψυχικώς πασχόντων ατόµων. τόµ. Η', σ. 6430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
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των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. τόµ. Η', σ. 7302.

Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6862, τόµ. Θ', σ. 8138 –
8172, 8173-8212, τόµ. Ι', σ. 8396-8398.

ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2966, τόµ. ΣΤ', σ. 5355-5410, 54115456, τόµ. Ζ', σ. 5615-5619.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική οικονοµία και
στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ', σ. 2124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την ανάγκη τόνωσης της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Δ', σ. 3878.

Ξ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
δωρεάν διανοµή ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. τόµ. Β',
σ. 1799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 2576.
ΞΕΝΙΑ Ε.Ο.Τ.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 4255.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ". τόµ. Γ', σ. 2659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά
στην Αθήνα. τόµ. Γ', σ. 2771.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εργασίας όλων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη
τόµ. Γ', σ. 1992.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
κατασκευή του δρόµου Λάρυµνα - Μαρτίνο στη Φθιώτιδα.
τόµ. Α', σ. 155.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών
ως δασικών. τόµ. Γ', σ. 2914.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός".(Κατάθεση-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2010 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1715-1752.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και
τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β', σ. 1821.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Kοµµάτων και τα χρέη τους προς τις ελληνικές τράπεζες. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε.
Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). (Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2824-2838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8980.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136
της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 7389, τόµ. Θ', σ. 8020-8094.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Αναφορά στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση των
Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε', σ.
4550,4551,4552,4553,4554,4557,4559,4560,4561.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών
ως δασικών. τόµ. Γ', σ. 2914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη ρύθµιση για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων και άνω. τόµ. Ζ', σ. 5550.
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ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον
ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ', σ. 7894.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. Γ', σ.
2112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατασκευής της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Ε', σ.
4303.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου. τόµ. Δ', σ. 3880.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναµικού υψηλών
προσόντων". (Προτείνουσα: Η Βουλευτής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Παναρίτη). (Κατάθεση). τόµ.
Θ', σ. 7722.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου
µε συµφωνία των Οµολογιούχων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 5903-5943.
Συζήτηση σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η', σ. 6811-6815, 6816, 6817,
6857.
Αναφορά στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η', σ. 6906,
6914, 6915, 6916, 6920, 6921, 6923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.(Απαντήθηκε
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ.
7386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "κούρεµα" των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η', σ. 7389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI.
τόµ. Η', σ. 7391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το κούρεµά

τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ', σ. 8225.
ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου
µε συµφωνία των Οµολογιούχων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 5903-5943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου.(Απαντήθηκε
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ.
7386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "κούρεµα" των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η', σ. 7389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI.
τόµ. Η', σ. 7391.
ΟΠΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας λόγω της ανεξέλεγκτης διακίνησης πολεµικών όπλων. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Α', σ. 151.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8980.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά α)
µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και
β) των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6582.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. τόµ. Ε', σ. 4141.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά α)
µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και
β) των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η', σ. 6582.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.
Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
διαδικασία "αξιοποίησης" του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ.
2610.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
διαδικασία "αξιοποίησης" του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ.
2610.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση της παρακράτησης του 10% από τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ. τόµ. Δ', σ. 3146.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή µέσω δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε', σ. 3948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω
δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε', σ. 4256.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.
Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Α', σ. 167.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ', σ.
5604.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υλοποίηση
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τη ΜΚΟ µε την
επωνυµία "Λαογραφική Εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑ". τόµ. Γ', σ.
2578.
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Η', σ.
6907.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Κ. Τεκτονίδου, σε αντικατάσταση του κ. Θ. Ροµπόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Α',
σ. 449.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ε. Κουντουρά σε αντικατάσταση του κ. Δ. Αβραµόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Β',
σ. 1485.

Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γκόγκα, Μ. Κλαυδιανού και Ά. Βαγενά στη θέση των παραιτηθέντων Βουλευτών κ.κ. Π. Στασινού, Δ. Βαρβαρίγου και Π. Ζούνη αντίστοιχα. τόµ. ΣΤ', σ. 4568.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θ. Σκρέκα, στη θέση του
παραιτηθέντος Βουλευτή κ. Ν. Λέγκα. τόµ. ΣΤ', σ. 4577.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Ά. Κατσαρού και Τ. Καραπαναγιώτη, σε αντικατάσταση του κ. Α. Λαφαζάνη και της
κ. Μ. Τσόκλη αντίστοιχα που παραιτήθηκαν. τόµ. ΣΤ', σ.
5313.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καλαποθαράκου και
Μ. Ντουκάκη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ.
Γεωργιάδη, οι οποίοι παραιτήθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5528.
ΟΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα.
τόµ. Η', σ. 6615.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι', σ. 8286-8287.
Π
ΠΑΙΔΙ
Αναφορά στις µαρτυρίες για λιποθυµίες παιδιών από ασιτία στα σχολεία. τόµ. Α', σ. 400.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.)
Αναφορά στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι', σ. 8387, 8390, 8430, 8452,
8457,8468.
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Π.Α.ΜΕ.)
Αναφορά στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης
συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α', σ. 725, 727, 734,
744,746,748,749,750,751.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για
τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των
προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηµατικότητας". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας. τόµ. Θ', σ. 7892.
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων περιορισµού του παραεµπορίου. τόµ. Α', σ.
123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρό-
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µους των Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 2019.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου.(Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη,
Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης).
τόµ. Ε', σ. 4550-4562.
ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς
ρεύµατος των κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ', σ. 2151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
τόµ. Θ', σ. 7896.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε λήψη µέτρων
στήριξης των πατατοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Αµυνταίου
που επλήγησαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες. τόµ. Ε', σ.
4541.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξέλιξη των διαδικασιών ενεργοποίησης της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης του όρους "Μαίναλον". τόµ. Ε', σ.
4253.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας για τη στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε', σ.
3951.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση
της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ.
Γ', σ. 2861-2889.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. (Επερωτώντες: Έντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ', σ. 3630
- 3648.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ', σ.
2807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργα-

ζοµένων που µεταφέρθηκαν ή µετατάχθηκαν από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Γ', σ. 2819.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για
τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
τόµ. Ε', σ. 4146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξαίρεση των Δήµων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". τόµ. ΣΤ', σ. 5488.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η', σ. 6983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Θ', σ. 7419.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις άδειες εξόρυξης πετρελαίου. τόµ. Α', σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των
διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ', σ. 2129.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του κόστους του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Γ', σ. 2037.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για
δύο χρόνια και τη µείωση του ποσού των µηνιαίων δόσεων
των δανείων. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Α', σ. 439.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πρόσφατες
πληµµύρες στον Έβρο. τόµ. Δ', σ. 3156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό
Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 4454.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων από την καθήλωση των
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πλοίων στην Κέρκυρα λόγω του Ρωσικού Νηογνώµονα.
τόµ. Α', σ. 126.

γαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ', σ. 2920, 2921,
2922,1923.

ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ', σ. 5554, τόµ. Η', σ. 7310-7354, τόµ. Θ', σ. 76647666.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την περιφρούρηση και την
ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισµού. τόµ. Δ', σ. 3665.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου.
τόµ. Γ', σ. 2059.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου.
τόµ. Γ', σ. 2059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κάθαρση στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. τόµ. Γ', σ. 2649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επιστολή της FIFA στην
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. τόµ. Δ', σ. 3206.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Αναφορά στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ', σ. 2920, 2921,
2922,1923.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν. 3213/2003(Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων)". (Προτείνων: Ο Βουλευτής κ. Α. Κακλαµάνης).(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2966.
Αναφορά στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ', σ.
5906,5915,5932,5933,5934.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ
και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις".
(Προτείνοντες: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις (74) Βουλευτές). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5971, τόµ. Θ', σ.
7785-7836, 7934-7938.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για την ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, έλεγχος "πόθεν έσχες" από το οικονοµικό έτος
2001 και εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουµένων εκτός
χώρας. Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από
τράπεζες του εξωτερικού"(Προτείνοντες: Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Νιώτης και είκοσι έξι (26) Βουλευτές).(Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7815.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Αναφορά στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης λο-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 877-878.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των µνηµείων της
Μάνης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μάνης. τόµ. Γ', σ.
2637.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β', σ. 1708-1713.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου και της Δηµοκρατίας. τόµ.
Β', σ. 1713.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ', σ. 2063.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 785, τόµ. Γ’, σ. 2067-2096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Δ', σ. 3615, τόµ. Ε', σ. 4466 – 4509, τόµ. ΣΤ', σ. 53425344.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου « Έγκριση Σχεδίου Κύριας
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Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7309, τόµ. Θ', σ. 7453-7509.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της
στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους
ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ', σ. 2013.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι".
τόµ. Γ', σ. 2061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το πρόγραµµα
"Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ', σ. 2127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε την υπηρεσία "Βοήθεια στο Σπίτι". (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Γ', σ. 2760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ.
Γ', σ. 2907.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΛΙΟΣ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6555, τόµ. Θ', σ. 76887702, 7708-7734, 7737 – 7758, 7839-7868, 7932-7934,
7942.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του χωροταξικού του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στη Λέσβο. τόµ. Γ', σ. 2632.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8980.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (P.S.I.)
Ανακοινώνεται προς το Σώµα από τον Υπουργό Οικονοµικών ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία ανταπόκρισης των κοµιστών των ελληνικών οµολόγων και άλλων
επιλέξιµων τίτλων του δηµοσίου στη διαδικασία ανταλλαγής, (P.S.I.). τόµ. Η', σ. 6906.
Αναφορά στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η', σ. 6906,
6914, 6915, 6916, 6920, 6921, 6923.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α', σ. 440.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προκήρυξη
µέτρων του Άξονα 3 στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Γ', σ. 1982.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού
αναπτυξιακού προγράµµατος για το Νοµό Μαγνησίας. τόµ.
Δ', σ. 3144.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη ίδρυσης περισσότερων στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης.
τόµ. Η', σ. 6591.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξαίρεση των Δήµων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας
και Νοτίου Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". τόµ. ΣΤ', σ. 5488.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγµα µε αντικείµενο : " Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές βεβαίωσης λειτουργίας µονάδων νοσηλείας". τόµ. Θ', σ. 7930.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
διαφορές στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή. τόµ. Η', σ. 6898.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για
τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των
προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηµατικότητας". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα:
Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών,
σήµανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθµισης της
αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες
και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ. Δ', σ.
3617.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ', σ.
8229.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική
των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. (Επερωτώντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 3894 - 3917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Ι', σ. 8279.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υλοποίηση
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τη ΜΚΟ µε την
επωνυµία "Λαογραφική Εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑ". τόµ. Γ', σ.
2578.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή των
κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που
διαµένουν σε ιδρύµατα. τόµ. Δ', σ. 3892.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ε', σ. 4078-4122, 41504224, 4338.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και
αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων Βουλευτής: κ. Σ.
Καλογιάννης).(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5938.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7411, τόµ. Ι', σ. 8477-8478.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Γ', σ. 2858, τόµ. Δ', σ. 3700-3713,3738-

3750,3764, 3765 – 3793, τόµ. Ε', σ. 3973-3974.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για
τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των
προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηµατικότητας". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα:
Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών,
σήµανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθµισης της
αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα". (Προτείνοντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7074.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν. 3213/2003(Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων)". (Προτείνων: Ο Βουλευτής κ. Α. Κακλαµάνης).(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2966.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
του ν.3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ
και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις".
(Προτείνοντες: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα τέσσερις (74) Βουλευτές). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5971, τόµ. Θ', σ.
7785-7836, 7934-7938.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναµικού υψηλών
προσόντων". (Προτείνουσα: Η Βουλευτής του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Παναρίτη). (Κατάθεση). τόµ.
Θ', σ. 7722.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Δηµιουργία µόνιµης δοµής παροχής
Κοινωνικών Αγαθών και Υπηρεσιών σε Κοινωνικές Οµάδες". (Προτείνοντες Βουλευτές: κ.κ. Π. Δηµητρουλόπουλος,
Γ. Κασσάρας, Χ. Καστανίδης, Λ. Κατσέλη, Μ. Κυριακοπούλου, Λ. Μίχος, Κ. Τεκτονίδου και Α. Τριανταφυλλόπουλος).
(Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 9044.
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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Μέτρα προστασίας των ανέργων και κυρίως µακροχρόνια ανέργων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7439.
Υπουργείο Εσωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
του αριθµού των Βουλευτών σε 200". (Προτείνοντες Βουλευτές: κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ. Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5941.
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 Κοινοβολευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, καθώς και
οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Σ. Σακοράφα και Π. Κουρουµπλής. (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 7280.
Υπουργείο Οικονοµικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της.(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2806.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης",
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2806, τόµ. Θ', σ.
7432-7452.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθµίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του ΦΠΑ και άλλες
διατάξεις". (Προτείνοντες: o A' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Γ. Νιώτης και εβδοµήντα ένας (71) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ.
6532.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών". (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Δηµητρουλόπουλος,
Γ. Κασσάρας, Χ. Καστανίδης, Λ. Κατσέλη, Μ. Κυριακοπούλου, Λ. Μίχος, Κ. Τεκτονίδου, Α. Τριανταφυλλόπουλος).
(Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7457.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ισοδύναµα κοινωνικά µέτρα για την ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, έλεγχος "πόθεν έσχες" από το οικονοµικό έτος
2001 και εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουµένων εκτός
χώρας. Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από
τράπεζες του εξωτερικού"(Προτείνοντες: Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Νιώτης και είκοσι έξι (26) Βουλευτές).(Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7815.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της.)(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 8870.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων Βουλευτής: κ. Σ.
Καλογιάννης).(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5938.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πρόσθετοι πόροι χρηµατοδότησης και βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".(Προτείνοντες: Είκοσι τρεις
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 6809.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2010 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1715-1752.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους, οικονοµικού έτους 2010 καθώς και
του Κρατικού Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012
και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και
Υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β', σ. 1727.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η οποία θα
αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β', σ. 17451746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012".
(Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Γ', σ. 2157 – 2210, 2211, 22592320, 2321 – 2390, 2397-2519.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ.
Δ', σ. 3615, τόµ. Ε’, σ. 4466-4509, τόµ. ΣΤ’, σ. 5342-5344.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 108/9.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλλε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου του
Ανδρέα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Β', σ.
1489.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 109/11.11.2011 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο κ. Λουκάς Παπαδήµος του Δηµητρίου. τόµ. Β', σ. 1489.
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Β', σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 2019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά
στην Αθήνα. τόµ. Γ’, σ. 2771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές
κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης
και Γ. Κοντογιάννης). τόµ. Δ’, σ. 3159-3176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ.
5302.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου και κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Η', σ. 6985.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1351-1375.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο.(Επερωτών: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Σ. Γαληνός). τόµ. ΣΤ', σ. 5305-5309.
Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη συρρίκνωση του ραδιοφωνικού προγράµµατος:
"Η Φωνή της Ελλάδας". τόµ. Η', σ. 6982.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2339.
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου. τόµ. Η', σ. 6949.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ', σ. 8234.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική Διακυβέρνηση:
Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2129, τόµ. ΣΤ', σ.
5491-5524, τόµ. Ζ’, σ. 5608-5610.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου του 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία
και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
του 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2632, τόµ. Δ', σ. 3248, 3267.
ΡΩΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ', σ. 2063.
S
SIEMENS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα επαναδραστηριοποίησης της
"SIEMENS" στην Ελλάδα. τόµ. Α', σ. 390.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παροχή περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2619.
ΣΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7818, τόµ. Ι', σ.
8491-8535, 8555 – 8621, 8623-8714, τόµ. ΙΑ', σ. 9100.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ.
Δ', σ. 3822.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του Σκοπιανού ζητήµατος.
τόµ. Δ', σ. 3820.
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ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών. τόµ. Γ', σ. 2152.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ
Συζήτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση πλευρικών σταθµών
διοδίων στο Λογκανίκο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5273.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την πώληση των υδροηλεκτικών σταθµών σε ιδιώτες. τόµ. Η', σ. 6800.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι', σ. 8286-8287.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην Καλαµάτα και την παραµονή σε λειτουργία της 77 Μονάδας Επιστράτευσης στο στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ". τόµ. Δ', σ. 3079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του στρατοπέδου
Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 7300.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά στον Παγκόσµιο Πρωταθλητή κ.
Δ. Χονδροκούκη για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου
στο άλµα εις ύψος. τόµ. Η', σ. 7267.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
O. Βουδούρη , Σ. Γεωργιάδη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 68.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
A. Ροντούλη , I. Βλάττη και P. Ζήση (Προεδρεύουσα). τόµ.
Α', σ. 92, 93.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Α', σ. 256, 257.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη. τόµ. Α', σ. 261.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Κ. Κιλτίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα). τόµ. Α', σ. 327.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Β. Γιουµατζίδη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
346.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 379,380.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Γιουµατζίδη, Β. Οικονόµου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 742,743.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Α', σ. 753,755.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 822,823.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
954.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Χ. Πρωτόπαπα και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1088.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Σ. Ξυνίδη και Β. Πολύδωρα(Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1174.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ε. Αργύρη(Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1306.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Β', σ. 1372.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Η. Πολατίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα).
τόµ. Β', σ. 1446,1447.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Π. Ευθυµίου και Β. Αποστολάτου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1525.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κανέλλη και Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Β', σ. 1556.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Κ. Τασούλα και Α. Κακλαµάνη. τόµ. Β',
σ. 1581.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Κεφαλογιάννη και Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Γ', σ. 2293, 2294, 2295, 2296.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
2924.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Χ. Μαρκογιαννάκη, Χ. Παπουτσή και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3166.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Οικονόµου και Ε. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3460.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Φ.
Σαχινίδη. τόµ. Δ', σ. 3460.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3477.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Δ', σ. 3507.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Δ', σ. 3719,
3720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βαλυράκη και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Δ', σ. 3880.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.
Παπανδρέου-Παπαδάκη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Δ', σ. 3916.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρασµάνη, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 4284.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Χρυσανθακόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ.
Ε', σ. 4392.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Α. Κακλαµάνη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 4476.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Ξυνίδη, Θ. Μπακογιάννη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 4557,4558.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Χρυσανθακόπουλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
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ΣΤ', σ. 4584.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Κ. Μουσουρούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5780.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Αναστασιάδη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ',
σ. 5784.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5871, 5872.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.Κ.
Μουσουρούλη, Π. Μαρκάκη, Α. Ροντούλη, Α. Χρυσανθακόπουλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
5913,5914.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. Ζ', σ. 5931.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Μαρκάκη, Α. Λεβέντη και Β. Νικολαϊδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 6068.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια, Β. Νικολαϊδου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6639,6640.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Χαλβατζή και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6641,6642.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Ρετάρη-Τέντε και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6797.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Νικολαϊδου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6808, 6809.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6808, 6809.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Ροντούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 7022.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Μερεντίτη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 7023,
7030.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
7391.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Φ. Σαχινίδη και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα).
τόµ. Θ', σ. 7461,7462.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7472.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Κ.
Μητσοτάκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Θ', σ. 7704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου, Α. Χρυσανθακόπουλου και Γ. Νιώτη
(Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 7734.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αποστολάκου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7796.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Παφίλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 8057.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μουσουρούλη. τόµ. Θ', σ. 8196.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Τσιρώνη. τόµ. Θ', σ. 8203.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.

Βαρδίκου. τόµ. Θ', σ. 8203.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Ι', σ. 8439.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Σ. Ξυνίδη και Β. Αποστολάτου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 8510.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Α. Φαρµάκη-Γκέκη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 8642,8643,8644.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Βελόπουλου, Κ. Μουσουρούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 8648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
9078.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Γ. Νιώτη(Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
9538.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για τον διαδηλωτή που έχασε τη
ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α', σ.
734, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ', σ. 3635, 3636,
3637, 3645.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ', σ. 3776, 3777, 3778,
3779, 3780, 3792, 3820, 3821.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ', σ. 8137, 8151, 8166, 8167,
8170, 8171.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των πατεράδων
του Τάσου Ισαάκ και Σολωµού Σολωµού, των δυο ηρώωνθυµάτων της τούρκικης βαρβαρότητας στην Κύπρο. τόµ. Ι',
σ. 8854.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΘΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις επιθέσεις σε εθνικά και
θρησκευτικά σύµβολα. τόµ. Ε', σ. 4248.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις επιθέσεις σε εθνικά και
θρησκευτικά σύµβολα. τόµ. Ε', σ. 4248.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Αναφορά στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1984, 1986, 1987, 1997.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς Κρήτης. τόµ. Γ', σ.
2035.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2754.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 156, 470-569, 571-613,
615-667, 669-784, 891-893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων απόστρατων - συνταξιούχων. τόµ. Α', σ. 388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα σχέδια της Κυβέρνησης για µειώσεις µισθών και
συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Δ', σ. 3153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο
- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Δ', σ.
3615, τόµ. Ε', σ. 4466 – 4509, τόµ. ΣΤ', σ. 5342-5344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων της χώρας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Ε', σ. 4538.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5788, 60296118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
(Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ', σ. 5973.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των
σχολείων. τόµ. Α', σ. 303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 1987.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα
και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση
του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3224.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες των σχολείων της χώρας. τόµ. Ε', σ. 4460.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λειτουργία του 2ου ΓΕΛ Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. τόµ. Γ', σ. 1985.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ειδικά σχολεία. τόµ.
Δ', σ. 3089.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
φοίτηση µουσουλµάνων µαθητών σε µειονοτικά σχολεία
της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2556.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας µας. τόµ. Γ', σ. 1987.
ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφερόµενες σε εκδηλώσεις στη Σχολή Ευελπίδων. τόµ. Γ',
σ. 2131.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση του Οικοτροφείου της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
(ΑΣΤΕΡ) και την ενδεχόµενη συγχώνευση της Σχολής µε την
αντίστοιχη του Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Α', σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη Σχολή του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) στην Κέρκυρα. τόµ. Η', σ.
6418.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα,
µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους για την πολιτική
των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων
και ζητούν τη θεσµική και µισθολογική θωράκιση των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α', σ. 542-544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ένταξη του ειδικού ένστολου προσωπικού ασφαλείας που ανήκει σε ΝΠΔΔ, στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Δ', σ. 3826.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτροπή "για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και των
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συνθηκών διαβίωσης των κρατούµενων" καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 26 - 42.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της Εκθέσεως
της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση
του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ', σ. 3092-3130.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση
νέας ειδικής µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 9061.
Τ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την παράταση αποπληρωµής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ προς τις ελληνικές
επιχειρήσεις. τόµ. Δ', σ. 3697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους δανειολήπτες του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠMΕ). τόµ. Ε', σ. 4148.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΤΥΔΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας. τόµ. Η', σ. 6429.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3160, τόµ. Ζ', σ. 55555585, 5766-5793, 6012-6014.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. τόµ. Α',
σ. 432.
ΤΕΛΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" στους λογαριασµούς
της ΔΕΗ. τόµ. Ι', σ. 8283.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. τόµ. Δ', σ.
3888.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης",
του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου
"έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών"". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας

κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2806, τόµ. Θ', σ.
7432-7452.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη Σύσταση Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 2982,
τόµ. Ε', σ. 4058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διατήρηση του Τελωνείου Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Δ', σ. 3623.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α', σ.
305, 800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του ΤΕΙ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ανώτατου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σπάρτης. τόµ. Α’,
σ. 805.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
και Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η', σ. 7299.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάγκη λήψης
µέτρων για δραστική πτώση των τιµών στα προϊόντα που απαρτίζουν το "καλάθι της νοικοκυράς". τόµ. Γ', σ. 2635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τις υψηλές τιµές των προϊόντων στη χώρα
µας σε βάρος των καταναλωτών. τόµ. Ε', σ. 4547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
διαφορές στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και
καταναλωτή. τόµ. Η', σ. 6898.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ', σ. 2664.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. Δ', σ. 3149.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά
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στην Αθήνα. τόµ. Γ', σ. 2771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος του τουρισµού της χώρας στο εξωτερικό. τόµ.
Η', σ. 6798.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7867, τόµ. Ι', σ. 8299-8338, 8339 –
8385, 8427-8476, 8731.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος του τουρισµού της χώρας στο εξωτερικό. τόµ.
Η', σ. 6798.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού
σκάφους Πιρί Ρέις (Piri Reis) στην περιοχή του Καστελόριζου. τόµ. Α', σ. 127.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Απόφασης µε αρ. 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της Τράπεζας Εµπορίου
και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7441, τόµ. Ι', σ. 8485-8486.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α',
σ. 785, τόµ. Γ', σ. 2067-2096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ',
σ. 4569-4655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5580, 6159-6230,
6231-6347.

Συζήτηση σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η', σ. 6811-6815, 6816, 6817,
6857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διαχείριση
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Η', σ. 6958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου « Έγκριση Σχεδίου Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για
την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 7309, τόµ. Θ', σ. 7453-7509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το κούρεµά
τους από την Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ', σ. 8225.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α',
σ. 785, τόµ. Γ’, 2067-2096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις σκληρές τακτικές των τραπεζών σε
βάρος της αγοράς. τόµ. Β', σ. 1816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και
τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β', σ. 1821.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Kοµµάτων και τα χρέη τους προς τις ελληνικές τράπεζες. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε.
Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). (Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2824-2838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές χωρίς
δικαίωµα ψήφου. τόµ. Ε', σ. 4140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη νέων πρόσθετων µέτρων λιτότητας και την
ταυτόχρονη αύξηση των αµοιβών και των προµηθειών των
τραπεζικών ιδρυµάτων. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ε', σ.
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4250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 6903.
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές χωρίς
δικαίωµα ψήφου. τόµ. Ε', σ. 4140.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Αναφορά στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β',
σ. 1418, 1419, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442, 1443, 1448.
Συζήτηση σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η', σ. 6811-6815, 6816, 6817,
6857.
Αναφορά στην τροπολογία µε αριθµό 812/29/9.3.2012 η
οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η',
σ. 7318, 7323, 7339, 7343, 7347, 7348, 7350, 7352.
Απόσυρση από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
της εκπρόθεσµης τροπολογίας µε γενικό αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 του π.δ. 114/2010 και του άρθρου
76 παράγραφος 1 του ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι',
σ. 8437.
Δήλωση του Π. Οικονόµου ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950 και ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και
που αφορά στην ανάκληση αδειών τριών συνεταιριστικών
τραπεζών και τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,
λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις" µε µια αναδιατύπωση
για να τελειώσει η εκκαθάριση. τόµ. Ι', σ. 8623-8625.
Αναφορά στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά τη χρη-

µατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι', σ. 8856, 8863, 8864,
8866, 8868, 8870, 8873, 8874.
Αναφορά επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και
ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις και την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/ 50/
ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ',
σ. 8913, 8920, 8921, 8927, 8931, 8933, 8938, 8939,
8940, 8941, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8955,
8963, 8966, 8968, 8969, 8972.
Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ότι η παράγραφος 2 της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 995 και ειδικό 74 που αφορά στα κριτήρια
χορήγησης επάρκειας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, απαλείφεται. τόµ. ΙΑ', σ. 8936.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 8944-8947,
8969.
Συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων
σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους στη
χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9453, 9457, 9463, 9464, 9465, 9468, 9477, 9501, 9509,
9510, 9511, 9512, 9519, 9520, 9521, 9522, 9524, 9525,
9528, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9539, 9540, 9541,
9542, 9543.
Δήλωση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι κάνει δεκτή την τροπολογία 948/48/29.3.2012 της
κ. Ο. Παπανδρέου-Παπαδάκη και Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού που αφορά τα φάρµακα και έχει
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9486, 9500, 9502, 9503.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκάλυψη
διακίνησης επικίνδυνων τροφίµων στην αγορά και την παραίτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. τόµ. Θ', σ. 7425.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις παροχών υγείας στο νησί του Πόρου. τόµ. Η', σ. 6609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ', σ.
8229.
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 3210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες
και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ. Δ', σ.
3617.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ακύρωση κυβερνητικής απόφασης για το "Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών". τόµ. Δ', σ. 3208.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής του νερού στο νησί της Αίγινας. τόµ. Ε', σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Δηµοτικής Αρχής Τυρνάβου
απέναντι στους δηµότες για θέµατα ύδρευσης. τόµ. Ε', σ.
3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 6581.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1290-1308.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Δ', σ. 3213, τόµ. Η', σ. 6620-6648, 67086730, 6989, 6991.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τα σχέδια της Κυβέρνησης για µειώσεις µισθών
και συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Δ', σ. 3153.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου".(Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. Δ', σ. 3213, τόµ. Η', σ. 6620-6648, 67086730, 6989, 6991.
ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακρίβεια στα
είδη πρώτης ανάγκης και τις υπερτιµολογήσεις από µέρους
των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. Ε', σ. 4333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ', σ.
8229.
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. τόµ. Γ', σ.
2808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Η', σ.
6907.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της.)(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 8870.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
"πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ.
Θ', σ. 8231.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Αλέξανδρος Κοντός µε την υπ’ αριθµόν 2989/20-12-2011 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, επαναφέρει το
αίτηµά του κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος για σύσταση Ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τόµ. Δ', σ. 2987-2990.
ΥΠΟΘΕΣΗ "SIEMENS"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τακτοποίηση
του σκανδάλου "SIEMENS" και τη λειτουργία των έτοιµων
σταθµών του µετρό . τόµ. Δ', σ. 3086.
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ"
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για ποινική δίωξη του Προέδρου του ΕΦΕΤ για παθητική δωροδοκία σε βαθµό κακουργήµατος για την υπόθεση των υποβρυχίων. τόµ. Γ', σ. 2854.
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε "υποθέσεις παρακολούθησης πολιτών και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών". (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Γ', σ. 2573.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναδιοργάνωση Υπουργείων
και Ν.Π.Δ.Δ.". (Κατάθεση). τόµ. Θ', σ. 7451.
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Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις βασικών φαρµάκων από την αγορά. τόµ. Θ', σ. 7426.
Δήλωση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι κάνει δεκτή την τροπολογία 948/48/29.3.2012 της
κ. Ο. Παπανδρέου-Παπαδάκη και Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού που αφορά τα φάρµακα και έχει
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
9486, 9500, 9502, 9503.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2369, τόµ. Δ', σ. 2983-3019, 3021
– 3050, 3229.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κυβερνητική
πολιτική για τον τρόπο λειτουργίας των φαρµακείων. τόµ.
Γ', σ. 2818.
Συζήτηση επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 30, ήδη 29, µε
την οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
Δ', σ. 3595-3596, 3713-3720.
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στήριξη της Ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 5484.
ΦΑΣΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής-τυποποίησης του προϊόντος "φασόλια γίγαντες-ελέφαντες Καστοριάς". τόµ. Δ', σ. 3672.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά
οµάδες. τόµ. Α', σ. 306.
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Δ.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7918, τόµ. Ι', σ. 8840 – 8889,
τόµ. ΙΑ', σ. 8906-8978.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω

δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε', σ. 4256.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. τόµ. Α', σ. 187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς το Δηµόσιο. τόµ. Α', σ. 385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και
την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ', σ. 2707, 2918-2926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Ανεξάρτητη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά
µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2757.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο
που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2826, 2918-2926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων από τις αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας και
των τιµολογίων στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και
στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ.
Δ', σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλοµένων φόρων από µεγαλοοφειλέτες.
τόµ. Δ', σ. 3669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση στον κλάδο της εστίασης. τόµ. Δ', σ. 3886.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα για σχεδιασµό κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ', σ.
5330.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθµίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του ΦΠΑ και άλλες
διατάξεις". (Προτείνοντες: o A' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Γρηγόριος Νιώτης και εβδοµήντα ένας (71) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ.
Η', σ. 6532.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσευ για την ανταλλαγή πληροφο-
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ριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. Ι',
σ. 8675.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Ανεξάρτητη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά
µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Γ', σ. 2757.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθµίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του ΦΠΑ και άλλες
διατάξεις". (Προτείνοντες: o A' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Γρηγόριος Νιώτης και εβδοµήντα ένας (71) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ.
Η', σ. 6532.
ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Φράγµατος Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Α', σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
χρηµατοδότησης και των εργασιών στο φράγµα των Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α', σ. 442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 2765.
ΦΡΕΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
"πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ.
Θ', σ. 8231.
ΦΡΟΥΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ', σ. 5554, τόµ. Η', σ. 7310-7354, τόµ. Θ', σ. 76647666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης του καταστήµατος φρούρησης Κορυδαλλού και των λοιπών καταστηµάτων. τόµ. Ζ',
σ. 5979.
ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα στοιχεία της
EUROSTAT για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Η',
σ. 6587.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Αναφορά στα γεγονότα που εξελίσσονται στις φυλακές
Κορυδαλλού στις 12 Δεκεµβρίου. τόµ. Γ', σ. 2614.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3504, τόµ. Ε', σ.
4003-4013,4040-4055, 4335.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας στην
υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης του καταστήµατος φρούρησης Κορυδαλλού και των λοιπών καταστηµάτων. τόµ. Ζ',
σ. 5979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις φυλακές της
χώρας. τόµ. Η', σ. 6793.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των
διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ', σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ίδρυση Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Στερεάς
Ελλάδας και της Εύβοιας. τόµ. Δ', σ. 3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Θ', σ. 7419.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού
πάρκου στο Πεντελικό Όρος. τόµ. Η', σ. 6950.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. τόµ. Β', σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών έργων. τόµ. Δ', σ. 3202.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)Πάτρας. τόµ. Δ',
σ. 3695.
Χ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην «Ελληνική Χαλυβουργία». τόµ.
Γ’, σ. 2032, τόµ. Η’, σ. 6956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων υγείας και ασφάλειας στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Μαγνησίας. τόµ. Δ', σ. 3627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ', σ. 3663.
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ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για
τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις.
τόµ. Ε', σ. 4146.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και
τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β', σ. 1821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. τόµ. Γ', σ.
2808.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Kοµµάτων και τα χρέη τους προς τις ελληνικές τράπεζες. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε.
Αυγενάκης, Χ. Μαρκογιαννάκης και Γ. Κοντογιάννης). (Συζήτηση). Τόµ. Γ’, σ. 2824-2838.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας». (Προτείνοντες: η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 8870.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς το Δηµόσιο. Τόµ. Α’, σ. 385.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο τις Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών). Τόµ. Η’, σ. 6903.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών έργων. τόµ. Δ', σ. 3202.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα
και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση και αξιοποίηση
του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3224.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πρόσθετοι πόροι χρηµατοδότησης και βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".(Προτείνοντες: Είκοσι τρεις
(23) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 6809.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρη-

µατοδότησης των υπερχρεωµένων δήµων. τόµ. Γ', σ. 2652.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα µεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής). τόµ. Α', σ. 807.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίσπευση
των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης. τόµ. ΣΤ', σ. 5335.
ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή των αρχών προσβασιµότητας σε κτίρια και
χώρους δηµόσιας συνάθροισης. τόµ. Β', σ. 1790.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάκληση της απόφασης µη έγκρισης της χωροθέτησης
του ΧΥΤΑ στη Σιθωνία Χαλκιδικής. τόµ. Ε', σ. 4302.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Εµπορίου), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Βιοµηχανίας-Ενέργειας), η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων Εργαζοµένων Υπουργείου Γεωργίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών Δηµοσίων Υπαλλήλων
(ΠΟΓΕΔΥ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων Υπουργείου Εργασίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΥΠΕΣΔΔΑ, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Υπουργείου Πολιτισµού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος ΥΠΕΚΑ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εθνικού Τυπογραφείου, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο ζητούν την άµεση απόσυρση του πολυνοµοσχεδίου και
δηλώνουν ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. τόµ. Α', σ. 275277.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα,
µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους για την πολιτική
των περικοπών και των δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων
και ζητούν τη θεσµική και µισθολογική θωράκιση των Σωµάτων Ασφαλείας. τόµ. Α', σ. 542-544.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία ("Ε.Σ.Α.µε.Α") κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και
στην ολιγωρία της Πολιτείας να εφαρµόσει µέτρα προστα-
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σίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ζητεί τη θωράκιση
των µελών της και των οικογενειών τους από την ανεργία,
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. τόµ. Γ', σ. 2196
- 2201.
Ανακοινώνεται ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
(ΕΚΑ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική λιτότητας, στην περικοπή µισθών και
συντάξεων, στη διάλυση των υπηρεσιών του κοινωνικού
κράτους και στην κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. τόµ. Δ', σ. 3226-3228.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού
Δ.Ε.Η.-Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην κατάργηση της
παραγράφου 5 του άρθρου 97 του ν.4001/2011. τόµ. Ε', σ.
4479 - 4481.
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία ζητεί την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 10731074.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. Β', σ. 1077-1130, 1166-1225, 1227-1272.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου
και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της
Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β', σ. 1611-1687.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Συµπολίτευση, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ενός Γραµµατέα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο έλαβε επιστολή από τον
Ειδικό Αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μ. Κριτσωτάκη, όπου κάνει γνωστή τη θέση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην ψηφοφορία επί
των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις" και για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας για θέµατα των ΑΕΙ. τόµ. Α', σ. 356 - 358.
Ψηφοφορία επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, που να κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας συζητήσεως του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" τόµ. Α', σ. 529.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".(Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 539.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθλόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά-

ξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 551, 631-632.
Αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 594, 631, 633.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α', σ. 634643.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί των άρθρων 1, 2, 5, 6,
7, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 37, 38 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 769-770.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 33, 34,
37 και 38 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Α', σ. 769,771.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 37, 38 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 578 και ειδικό 112 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Α', σ. 772,784.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β', σ.
1266, 1269 - 1272.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β', σ. 1668, 1684-1687.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας της Βουλής του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη.
τόµ. Β', σ. 1825-1970.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ', σ. 2462-2519.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών και επί των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Γ', σ. 2469.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Μίχου,
Ν. Μωραϊτη, Ν. Νικολόπουλου, Θ. Καράογλου και Α. Μακρυπίδη. τόµ. Δ', σ. 3273-3416.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων
4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29
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του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ.
Δ', σ. 3720-3722.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 5, 6, 7, 16,
17, 18, 19, 24, 28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οκονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ', σ. 37233738, 3750-3764.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ.
4584.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί
όλων των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας".
τόµ. ΣΤ', σ. 4633-4635.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί όλων των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ', σ. 46364654.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε το έλλειµµα του 2009
και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των
ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ', σ. 5876-5884.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012".
(Απερρίφθη). τόµ. Ζ', σ. 6036.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2,
5, 6 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6093-6095.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: α) επί της αρχής και β) επί των άρθρων 1,
2, 5, 6, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 77 και ειδικό
170 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 784 και ειδι-

κό 174, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6095-6097.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων 1, 2,
5, 6, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό και ειδικό 170
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό
174, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ', σ. 6098-6118.
Ψηφοφορία επί της πρότασης της Κυβέρνησης το σχέδιο
νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία
του επείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 6160.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των άθρθων 11,
15, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 και 48 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6281-6286.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 15,
21, 27, 42, 80, 89 και 98 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε
τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 6286-6289.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 11, 15, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 80, 89 και 98 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
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τητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ', σ. 6289-6341.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης της ασυλίας της Βουλευτού κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η', σ. 7074,
7109-7257.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί του
άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης""
τόµ. Θ', σ. 7493-7494.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί των άρθρων
1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ', σ.
7495-7496.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης""
τόµ. Θ', σ. 7497-7509.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση".(Απερρίφθη). τόµ.
Θ', σ. 8038.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και επί του άρθρου
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ. 80638065.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση

του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ', σ.
8066-8094.
Αιτήσεις (δύο) ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 83
και 84 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 971 κα ειδικό 37 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8439-8441.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 83 και 84 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 971 και ειδικό 37 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ.
8442-8446, 8447-8451.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί των άρθρων 207, 208,
209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 324, 327 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8654-8656.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 231 και
324 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 8656-8659.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 207, 208, 209,
210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 231, 324, 327 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 8659-8668, 8678-8694.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ. 8948-8949.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ', σ. 8950-8955,8957-8960.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 9546, 9547.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1013 και ειδικό 57 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού
Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ-
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µογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 9548-9550, 9551-9554.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή δαπανών στα Κέντρα Πρόληψης για την Ψυχική Υγεία. τόµ.
Α', σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοσηλεία
των ψυχικώς πασχόντων ατόµων. τόµ. Η', σ. 6430.
Ω
ΩΔΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης και στέγασης που αντιµετωπίζει το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ε', σ. 4308.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. τόµ. Ζ', σ. 5605.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β, σ. 1484.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1618, 1619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2284-2286.
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2249.
Επιστολή της, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται,
αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι, σ. 8563.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή επιχορήγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης. τόµ. Α, σ. 189,190.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εύρυθµης λειτουργίας, ελέγχου και πιστοποίησης των
αγροτικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 5481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6847,6848.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9532.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3736.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 87.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων του αριθµού λαθροµεταναστών. τόµ. Α, σ. 180,182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1407.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1510.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1720,1721,1722.
Αναφορά του επί της απόφασης της Βουλής για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η
οποία θα αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β,
σ. 1751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκτακτη
εισφορά στα ακίνητα µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η.
τόµ. Γ, σ. 2039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2216-2218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί. τόµ. Γ, σ. 2662,
2663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τρο-
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ποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις. τόµ. Γ, σ. 2821,2822.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3253-3255.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ.
3729,3730.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ελληνικό
δορυφόρο "HELLAS SAT". τόµ. Ε, σ. 3946, 3947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4194,4195.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4406.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4554.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και
Ροδόπης. τόµ. ΣΤ, σ. 5335,5336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση :Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5506.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5776,5779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5811.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. τόµ. Η,
σ. 6617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6746,6747,
6831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7319-7322, 7347, 7351, 7352.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7711.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7791-7793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

111
ρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8046.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8057.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8323.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8531,
8532, τόµ. ΙΑ, σ. 9520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8532, 8533.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πατεράδων του Τάσου Ισαάκ και Σολωµού Σολωµού, των δυο ηρώων-θυµάτων της τούρκικης βαρβαρότητας στην Κύπρο.
τόµ. Ι, σ. 8854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8854 - 8856, 8887, 8888 , τόµ. ΙΑ,
σ. 8913-8915,8978.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8856.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9505, 9506.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1250.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µε-

σοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3419 - 3421, 3477, 3485,
3486,3487, 3497, 3548, 3595.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3485,
3581,3595.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015", µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3595, 3715.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4407,4408.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8194.
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1492.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση
και αξιοποίηση του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου
Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ, σ. 3225,3226.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου Λακωνίας µε εξειδικευµένο
µόνιµο ή εποχικό προσωπικό. τόµ. Δ, σ. 3694,3695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 4256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε, σ. 4257,4258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 4308, 4309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ίδρυση
Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.
τόµ. Ε, σ. 4537, 4538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος του τουρισµού της χώρας
στο εξωτερικό. τόµ. Η, σ. 6798,6799,6800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. τόµ. Η, σ. 7394, 7395, 7396,
7397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8464,8469.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διε-
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νέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 42,44, 78,79,80,94.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 410,411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1128,1129.
Αναφορά της στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1298,1306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1299,1300,1307.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1306,
τόµ. Η, σ. 6809.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1547.
Αναφορά της στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1987.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά
σχολεία της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 1987,1988, 1989.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 2000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2218.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των κονδυλίων κατά τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού. τόµ. Γ, σ. 2560,2562.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2992-2994, 3027, 3045.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς
και στα Ειδικά σχολεία. τόµ. Δ, σ. 3089, 3090.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύ-

πανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3511.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα θέµατα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου
που αφορούν τους βιοκαλλιεργητές αγρότες της χώρας.
τόµ. Δ, σ. 3828,3829,3830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4211,4223.
Αναφορά της στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Ε, σ.
4277.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4277.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.". τόµ. Ε, σ. 4455, 4456, 4457.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6272,6273.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των καθηκόντων της Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία.
τόµ. Η, σ. 6432, 6433.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6806, 6807.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7012, 7062, 7063, 7064, 7077, 7270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
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εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7908 7910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της
Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου». τόµ.
Ι, σ. 8485.
Αναφορά της στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8502.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8502,8506, 8560-8562,
8623,8633-8635,8711.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8599,
8607, 8608, 8626, τόµ. ΙΑ, σ. 9521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων
από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας". τόµ. ΙΑ, σ. 9427.
Οµιλία της επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9528, 9529.
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 90.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 590, 748.

Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
748.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1168.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2206, 2207-2210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3441, 3570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4177.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4413-4415.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6266.
Οµιλία του στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6836,6837.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο τον
Βουλευτή της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
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Αναφορά του στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. τόµ. Θ, σ.
7913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7913,
7914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8033-8035,8063.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8151, 8152, 8180,8181,8209.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων των εµβασµάτων του εξωτερικού. τόµ. Θ, σ. 8229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8319,
8322, 8435, 8437, τόµ. ΙΑ, σ. 8946,8955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8319, 8320, 8321, 8322, 8336, 8337, 8338,
8346, 8347, 8436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8503, 8504, 8505, 8506, 8564, 8639,
8640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8879, 8880, 8881, 8883, τόµ. ΙΑ, σ.
8941, 8946.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8941, 8946.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8946.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο τόµ. Α, σ. 432,433.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 626, 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5561-5563, 5767, τόµ. Ι, σ. 8317,
8356, 8357.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5784.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8084.
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1433, 1434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5385, 5417, 5453.
Αναφορά του στον Παγκόσµιο Πρωταθλητή κ. Δ. Χονδροκούκη για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου στο άλµα εις ύψος. τόµ. Η, σ. 7267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 7304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ, σ. 7895,
7896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9522.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 406,414,415,417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 728.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1201.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4269.

115
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6758.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8661.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 624.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1586, 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2275.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 584,585.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1180.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2372 - 2374.
Δήλωσή του ότι ψηφίζει "ΠΑΡΩΝ" στις δαπάνες του Υπ.
Ανάπτυξης, επειδή δεν περιλαµβάνεται ο κωδικός στον οποίο περιέχονται οι δωρεές των Ελλήνων πολιτών που αφορούν την πυρόπληκτη Ηλεία και "ΝΑΙ" σε όλα τα άλλα Υπουργεία, στην ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:" Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3017, 3018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3461, 3462.
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2463.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6046,6047.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Εκλογή της για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Γ' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του δρόµου Λάρυµνα - Μαρτίνο στη Φθιώτιδα. τόµ.
Α, σ. 155.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 743, 744.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2332.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ανεξαρτητοποιείται, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β, σ. 10851086.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2327.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 49.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 568.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1356.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2884, 2885.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4188, 4189.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4268, 4269.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6919, 6920, 6921, 6925.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6920.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7795, 7796.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία.
τόµ. Α, σ. 841,842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου Λακωνίας. τόµ. Γ, σ. 2031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου. τόµ. Δ,
σ. 3880, 3882, 3883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση πλευρικών σταθµών διοδίων στο Λογκανίκο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ, σ. 5273, 5274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Η, σ. 6907, 6908, 6909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8849 - 8851, 8879, 8880, 8887,
τόµ. ΙΑ, σ. 8911, 8977.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για δύο χρόνια και τη µείωση του ποσού των µηνιαίων δόσεων των δανείων. τόµ. Α, σ. 440.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 681, τόµ. Β, σ. 1521, τόµ. Γ, σ. 2601, τόµ. Δ, σ.
3175, 3485, 3552, 3553, τόµ. Ε, σ. 4151, 4152, 4177,
4263, 4264, τόµ. Ζ, σ. 5933, τόµ. Θ, σ. 8173,8175, τόµ. Ι,
σ. 8279, 8281, 8520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωµένων. τόµ. Α, σ. 845,846.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 1525, τόµ. Θ, σ. 8057, τόµ. Ι, σ. 8510.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1632.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 1998-2000, 2002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2338.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. τόµ. Γ, σ. 2543.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Γ, σ. 2545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος της γέφυρας Ντε Μποσέ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. τόµ. Γ, σ. 2815, 2816.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2876.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την
εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3098,
3099.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3549, 3554.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περιφρούρηση και την ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισµού.
τόµ. Δ, σ. 3665,3666,3667.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ". τόµ. Δ, σ. 3771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3778 - 3780.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3779.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων. τόµ. Ε, σ. 4465.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη νοσηλεία των ψυχικώς πασχόντων ατόµων.
τόµ. Η, σ. 6432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
παροχών υγείας στο νησί του Πόρου. τόµ. Η, σ. 6609,
6610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7492.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7706.
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ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 958,959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2383.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3545.
Αναφορά της στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8644.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8644,
8645, 8702, 8705, 8710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8705, 8712.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 64.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8840, τόµ. ΙΑ, σ. 8906, 8907.
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ, σ. 2581, 2582.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Καβάλας. τόµ. Γ, σ. 2851, 2852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβολή
των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ, σ. 2912, 2914.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του
προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙ-Σχολών
και Τµηµάτων. τόµ. ΣΤ, σ. 5337, 5339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα
δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι, σ. 8277, 8278.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ.
48.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.

Α, σ. 68, 954, τόµ. Β, σ. 1306, τόµ. Ε, σ. 4392, τόµ. Ζ, σ.
5780, 5913, τόµ. Η, σ. 6808, 6809, 7022, 7023, τόµ. Θ, σ.
7796, τόµ. ΙΑ, σ. 9078.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 263, 270, 553, 554, 661, 663, τόµ. Β, σ. 1235,
τόµ. Δ, σ. 2995, 2996, 3121, 3430, 3431, 3581, 3582,
3595, 3596, 3789, 3791, τόµ. ΣΤ, σ. 4590, 4591,4595,
τόµ. Ζ, σ. 5571, 5778, 5782, 6200, 6214, τόµ. Η, σ. 6808,
6815, 6915, 7022, 7065, τόµ. Θ, σ. 8020, τόµ. Ι, σ. 8348,
8349, 8350, 8508, 8605, 8606, 8607, 8608, τόµ. ΙΑ, σ.
8932, τόµ. ΙΑ, σ. 9076.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και
συναφείς διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3013.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ.
3430, 3431, 3584, τόµ. Η, σ. 6815.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στους "χαρακτηρισµούς"
που χρησιµοποιούνται στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για
τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη
χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ, σ. 3781,
3789.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των
ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ". τόµ. Δ, σ. 3784, 3792.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ε, σ. 4086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4094.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη νέα δανειακή σύµβαση
και στη στάση των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε, σ. 4500.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του
ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5421.
Αναφορά του (προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως
του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5903, 5904.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ. 5906.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η,
σ. 6740, 6741, 6853, 6854.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε την κατάθεση από
τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα
µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία
για τη συζήτηση της τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6815.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 7064,7065.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα
ΗΛΙΟΣ- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7728
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών,
δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7794,
7796, 7824, 7825.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε τη διαδικασία της
συζήτησης και τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να
ψηφίσουν για να κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8022.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το
άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για
τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8036.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πρώην Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8137.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8602.
Δήλωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείµενες
εκλογές. τόµ. ΙΑ, σ. 9079, 9081.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9083.
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7068.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 55.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 556, 557.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 951.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1188.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ύψος της
κρατικής επιχορήγησης και τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β, σ. 1821, 1822,
1823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2418.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2825, 2826, 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3000, 3045.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3160, 3161,
3173, 3175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3442, 3580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατάργησης του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ. τόµ. Δ, σ. 3625, 3626, 3627.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παράταση αποπληρωµής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. Δ, σ. 3697, 3698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4178-4180.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4551.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4551, 4561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5572.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5986.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5986, 5987, 5988,
5989, 5990, 5994, 5995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8585.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε ειδικό αριθµό 987 και ειδικό
αριθµό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8954.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8663.
Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή σε αντικατάσταση της Βουλευτή κ. Π. Ζούνη, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 4568.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6088.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6297.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 237, 332.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1569.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2335.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275, 5297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6246, 6247.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι, σ. 8511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9504.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1239.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3880.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5879.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την
παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ, σ.
4565.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 263,
τόµ. Β, σ. 1178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 610.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-

πουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1178.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1608.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24,
28 και ήδη 27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ,
σ. 3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4120, 4121, 4122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7693, 7694, 7695, 7738, 7846-7848.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1001.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1108.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προµήθειες και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ.
Δ, σ. 3617, 3618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5434, 5435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 6263,
τόµ. Ι, σ. 8325, 8329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτι-
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κής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6747, 6760.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8329, 8357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8964.
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6214.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 67,68.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Πιρί Ρέις (Piri
Reis) στην περιοχή του Καστελόριζου. τόµ. Α, σ. 127, 129,
130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες εξόρυξης πετρελαίου. τόµ. Α, σ. 299, 300, 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 722.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. τόµ. Η, σ. 7393, 7394, 7395,
7396,7397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση

Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7467, 7468, 7488.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρων κράτησης παράνοµων µεταναστών, η οποία δεν συζητήθηκε. τόµ. Θ, σ. 8231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8231,
τόµ. Ι, σ. 8397, 8646, 8647, τόµ. ΙΑ, σ. 9519, 9520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8349, 8353, 8354, 8358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8515, 8516, 8646, 8647.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8648.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ,
σ. 8927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8927-8929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9519, 9520, 9541, 9542.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9541.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "γερµανικές απαιτήσεις για εκχώρηση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας". τόµ. Α, σ. 376,378.
Αναφορά του στην πρόσκληση στον Πρόεδρο της Ρωσίας
κ. Μεντβέντεφ να επισκεφθεί την Ελλάδα. τόµ. Α, σ. 380.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 380, τόµ.
Δ, σ. 3507, τόµ. Ζ, σ. 5871, 5872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. τόµ. Α, σ. 381,383,384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς το Δηµόσιο. τόµ. Α, σ.
386, 387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη περικοπή
των συντάξεων απόστρατων - συνταξιούχων. τόµ. Α, σ. 388,
389.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θέµα επαναδραστηριοποίησης της "SIEMENS" στην Ελλάδα. τόµ. Α,
σ. 390,391,392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 471,537,538, 594, 597, 600, 684,
685, 686, 701, 702, 711, 720, 753, 754, 755, 756, 759,
760, 761, 763, 766.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 527,528.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 533, 536, 538,
539.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 753, 754,
755,756,766.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 760,
τόµ. Γ, σ. 2919, τόµ. Δ, σ. 3567, 3724, τόµ. Ε, σ. 4017,
τόµ. ΣΤ, σ. 4575,4576,4577, τόµ. Ζ, σ. 5861, 5868, 5871,
5872, 5873, τόµ. Η, σ. 6816.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1212, 1265.
Παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και από τη θέση του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Β, σ. 1487.
Διορισµός του στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου και στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1566-1568, 1664-1666.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2288-2293, 2446, 2455-2457,
2458.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα από την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2363, 2364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον το-

µέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση
της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας
2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2681, 2682, 2716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. τόµ. Γ, σ. 2754, 2756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. τόµ. Γ, σ. 2757, 2759.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ. 2922,
2923.
Αναφορά του στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να
γίνουν από την Κυβέρνηση και στην ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. τόµ. Γ, σ. 2923, 2925.
Αναφορά του στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης
λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ, σ. 2923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3419, 3463, 3471, 3476, 3503,
3504, 3507, 3555 - 3559, 3567, 3724, τόµ. Ε, σ. 4013,
4014, 4017.
Αναφορά του στις συλλήψεις του κυκλώµατος εκβιαστών
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Δ, σ. 3558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη νέων πρόσθετων µέτρων λιτότητας και την ταυτόχρονη αύξηση των αµοιβών και των προµηθειών των τραπεζικών ιδρυµάτων. τόµ. Ε, σ. 4250-4252, 4253.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4574, 4575, 4577.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4582, 4583, 4584.
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Αναφορά του στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ.
Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών
στο Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4606.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4606,4628,4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4606-4608,4623,4629,4630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. τόµ. Ζ, σ. 5974,5976.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5867, 5869, 5870, 5871,
5872,5873.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού
Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο
εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ.
5904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5904,5924,5925,5928-5930.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5977,5978.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6035,6036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6035,6036,6076-6079, 6089,
6090, 6091,6093.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονο-

µίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6292.
Οµιλία του σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6811, 6813, 6816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6811,68136815,6816.
Αναφορά του στην επίσκεψη της Διακοµµατικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ιταλικού Κοινοβουλίου µε
επικεφαλή τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Βουλής κ. Ρόκο
Μπουτιλιόνε, η οποία αφορά στην παροχή υποστήριξης της
χώρας µας. τόµ. Η, σ. 6815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. τόµ. Η, σ. 6903,6905.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6906.
Επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασίλειου
Έξαρχου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλλιπο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής αναδείχθηκε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ, σ. 7428-7429.
Παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Θ, σ. 7821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8040-8042.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9469-9472.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 75,91,93.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 93.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2242.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3113.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-
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ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6720.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 628,629.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 760,
τόµ. Δ, σ. 3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τη ΜΚΟ µε
την επωνυµία "Λαογραφική Εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑ". τόµ. Γ, σ.
2578,2579,2580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. τόµ. Γ, σ.
2808,2809,2810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2984-2987, 3022, 3024, 3044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4192,4193.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4401-4403.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4558.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4558.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-

τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7065,7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7720, 7863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9510, 9511.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9510, 9511.
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1169,1170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2241.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3108.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5279.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5831,5832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5831, 5832,
5833.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 526.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 604,605,678.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 743,750.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
743,750.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1432,1438,1440,1441.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1438,
τόµ. Ι, σ. 8325, 8376, 8433,8435,8438.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: ‘’Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις’’. τόµ. Β, σ. 1440.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2307,2308,2309.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2589,2590,2591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτοποίηση του σκανδάλου "SIEMENS" και τη λειτουργία των έτοιµων σταθµών του µετρό . τόµ. Δ, σ. 3086, 3087, 3088.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων
της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε ". τόµ. Δ, σ. 3088,
3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3483,3522,3524,3525, 3554,3555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποµάκρυνση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας
δικτύων και πληροφοριών ENISA από το Ηράκλειο. τόµ. Ε,
σ. 4452, 4453.
Επιστολή του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΣΤ, σ. 5242.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την
παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ζ, σ. 55255526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5555, 5574, 5575, 5576, 5581,
5582,5583,5584, 5767, 5771, 5772, 5773, 5785, 5786,
5789, 5791.
Αναφορά του στη σύνοδο του Eurogroup για το χρέος της
Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση
και τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ, σ. 5583.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ, σ.
5604,5605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η, σ. 6594, 6595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Η, σ. 6796,6797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8299, 8316, 8317, 8320, 8321, 8325, 8326,
8327, 8347, 8348, 8358, 8359, 8360, 8361, 8370,
8372, 8376, 8377, 8437, 8438, 8439, 8452, 8457, 8463,
8466, 8467.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1364,1365.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5404.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5405, 5429-5431,5452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5776-5778.
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 63,68.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 68.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 665.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1166.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1535.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2334.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3837.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
νΒουλευτή της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
934,935,989,990, τόµ. Β, σ. 991, 1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4186.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012, στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7721, 7751.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1517.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3734.
Αναφορά του στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. τόµ. Θ, σ.
7912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9524.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΑ, σ. 9524.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 670.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 17171719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2182 - 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3493,3500.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5849 - 5851.
Γ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
816,825.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 825,
τόµ. ΣΤ, σ. 4574.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
της Λήµνου από τους περιοριστικούς όρους για τον καταρροϊκό πυρετό. τόµ. Β, σ. 1818, 1819.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του
χωροταξικού του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στη Λέσβο. τόµ. Γ, σ.
2632,2633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης. τόµ. Γ, σ.
2769, 2770.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη σε ανάλογο πρόγραµµα και τη χρηµατοδότηση για την αναστήλωση
και αξιοποίηση του διδακτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου
Βασιλικών Λέσβου. τόµ. Δ, σ. 3224,3225,3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3448.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3637.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λήµνου µε την υπόλοιπη χώρα. τόµ. Δ, σ. 3824, 3825, 3826.

Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου
Υγείας Πλωµαρίου στη Γ’ ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε, σ.
3972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4119.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε, σ. 4331,4332.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5292.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο. τόµ. ΣΤ,
σ. 5305,5307,5308.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 /18/ ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9064.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 218, 314, 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 551, 747.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
747.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1127.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1514.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
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οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2073,2074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2213,2214.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2214,
τόµ. Δ, σ. 3568, τόµ. ΣΤ, σ. 4570, τόµ. Θ, σ. 7855,7857,
τόµ. Ι, σ. 8591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση ,σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ, σ.
2609.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ και την παροχή εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των έργων των αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Γ, σ.
2630,2631.
Οµιλία του στην συζήτηση επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’)". τόµ. Γ, σ. 2656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3435, 3569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4091, 4219,4220.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4384.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε, σ. 4476, 4477.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".

τόµ. ΣΤ, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6628, 6717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7015, 7016.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7323.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7708, 7857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8042,8043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8153, 8154, 8185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8512, 8598, 8602, 8603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8918.
Αναφορά του στη δήλωσή του, ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές. τόµ. ΙΑ, σ. 8919.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
921,940,981-983,986, τόµ. Β, σ. 996, 1001, 1002, 1017,
1019, 1046.
Αναφορά της στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 948.
Παραίτησή της από τη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1490.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ύψος της
κρατικής επιχορήγησης και τα χρέη των πολιτικών κοµµάτων προς τις ελληνικές τράπεζες. τόµ. Β, σ. 1822, 1823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2421.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2870-2872.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2907,2908.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο
της Αθήνας. τόµ. ΣΤ, σ. 5302,5303.
Αναφορά της στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6916.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6916-1619,6924,6926.
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Πολιτισµού
και Τουρισµού της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1637-1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2401-2403.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση τµήµατος της γέφυρας Ντε Μποσέ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. τόµ. Γ, σ. 2816,2817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περιφρούρηση και την ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισµού.
τόµ. Δ, σ. 3666,3667,3668.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5393,5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5393-5395,5409,5410, 5420, 5428, 5431,
5455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8457,8462,8464.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 66,68.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 68, τόµ.
Β, σ. 1088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας λόγω της ανεξέλεγκτης διακίνησης
πολεµικών όπλων. τόµ. Α, σ. 151,152,153,154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας. τόµ. Α, σ. 184,185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 693,694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 940-942,
τόµ. Β, σ. 995, 996.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1087,1088,1089.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1088,1089.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "ορφανά
λιµάνια" της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ,
σ. 2041, 2042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της ρωγµής στον προβλήτα του λιµανιού της Σκιάθου. τόµ. Γ, σ. 2110, 2111.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία "αξιοποίησης" του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και
του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ.
2611,2612.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον Πειραιά. τόµ. Γ, σ. 2811,2812,2813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το
σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ. Δ, σ.
3822, 3823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λήµνου µε την υπόλοιπη χώρα. τόµ. Δ, σ. 3824, 3826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις βορειοανατολικές
ακτές της Κέρκυρας και τις συνέπειες της στο νησί. τόµ. Ε,
σ. 4259,4260.
Επιστολή του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΣΤ, σ. 5242.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την
παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Ζ, σ.
5525,5527.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β,
σ. 1491.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4141,
τόµ. Η, σ. 7381.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη "Ρύθµιση της αγοράς παιγνίων",
η οποία δεν συζητήθηκε. τόµ. Η, σ. 7381.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4578,4624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7453.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι,
σ. 8445.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1176.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για Εργασιακή Εφεδρεία στην Αεροπορική Βιοµηχανία.
τόµ. Γ, σ. 1990,1991.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4266.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5283.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 193-195, 264,265,
345, 349.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 739.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2321, 2322.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών της
Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1640-1642.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2358 - 2360.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2828-2830,2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8841, 8867 - 8870, 8875, 8878,
8880, τόµ. ΙΑ, σ. 8908, 8929, 8931, 8932, 8934, 8941,
8944, 8960,8963.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8868.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8931, 8944.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 195-197, 266-268,
310, 325, 337, 342, 345, 349, 350, 351, 352.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 263,
337.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,
για την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ, σ. 2853.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3124, 3125.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3907,3915,3916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6188, 6195, 6199, 6273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8438.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 723.

ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 322,346.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 346, 742,
743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 741,742,743.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1235.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3705,3750, 3765, 3766, 3776, 3777, 3782,
3783, 3789, 3791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7071.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2862, 2888.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. τόµ. Β, σ. 1799,
1800.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2778,
2793.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4010-4012.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5383-5385, 5415,5416,5417,5453.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 745.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3539, 3540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4212,4213.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5289.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι, σ. 8511.
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Π. Στασινού, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ.
4568.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1611, 1612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2241,2244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας. τόµ. Γ, σ. 2767,
2768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το Γενικό Νοσοκοµείο
Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 4255,4256.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του

Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5904-5906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6275.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7805-7807.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 258,
τόµ. Ε, σ. 4268,4269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σπάρτης. τόµ. Α, σ.
805,806.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). τόµ. Β, σ. 1820.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2061, 2062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2220,2221,2222.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
µνηµείων της Μάνης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μάνης.
τόµ. Γ, σ. 2637,2638.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανακατασκευή του
κτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Μυστρά για τη στέγαση
του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού (ΙΝΕΒΥΠ). τόµ. Γ, σ. 2859, 2860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβα-
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νοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3250-3252.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου Λακωνίας µε εξειδικευµένο
µόνιµο ή εποχικό προσωπικό. τόµ. Δ, σ. 3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4183.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη του 2012 ως " Έτους Νικηφόρου Βρεττάκου" και τη
χρηµατοδότηση των επετειακών εκδηλώσεων των εκατό
χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Ε, σ. 4460.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012, στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5435.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση από
το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
τόµ. Ζ, σ. 5605,5606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη Λακωνία. τόµ. Η, σ.
6791,6792,6793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6825.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7815.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του "Βιολογικού Καθαρισµού Γεωργιούπολης και της
ευρύτερης περιοχής" στο Δήµο Αποκορώνου Χανίων. τόµ.
Α, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 317.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1081.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων
της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε ". τόµ. Δ, σ. 3088,
3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5801,5836, τόµ.
Η, σ. 6520, 6543, 6553, 6554.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 7890, 7891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9540.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 70,85.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84,85,
σ. 983, τόµ. Δ, σ. 3113, 3120, 3121, τόµ. ΣΤ, σ. 4570, τόµ.
Ζ, σ. 5861, 5868, 5871, 5872, 5873.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
949,950,986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 983-985.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1363.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2712,2713,2714.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2787.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3113, 3117, 3120,
3121, 3122.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3168,
3169.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ’ όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3247, 3248.
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Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3247,3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3247,3248,3259,3260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4006,4007,4008.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4570.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4611,4626.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5395-5397.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5396,5398.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ, σ. 5448-5449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική

Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5512-5514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5818,5820, τόµ.
Η, σ. 6541, 6542.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5820.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5869, 5871, 5872.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5871,
5872, τόµ. Η, σ. 6639,6640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6638,6639,6640, 6725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7333, 7334.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8069.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8660.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8870, τόµ. ΙΑ, σ. 8932, 8933, 8945,
8948.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8933, 8948.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας

135
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8945.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 661,662.
Επιστολή του του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5286.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7417-7418.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2326, 2327.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι,
σ. 8444.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της
Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1620-1622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζωνής (ΑΟΖ). τόµ. Γ, σ.
2762, 2763.
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1234.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2387, 2388.
Δήλωσή του ότι ψηφίζει "ΠΑΡΩΝ" στις δαπάνες του Υπ.
Ανάπτυξης, επειδή δεν περιλαµβάνεται ο κωδικός στον οποίο περιέχονται οι δωρεές των Ελλήνων πολιτών που αφορούν την πυρόπληκτη Ηλεία και "ΝΑΙ" σε όλα τα άλλα Υπουργεία, στην ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Γ, σ. 2543,2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6850-6852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7333.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ, σ. 7434-7436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8970,8971.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8446.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο της
Κυβέρνησης στους µαθητικούς αγώνες. τόµ. Α, σ.
120,121,122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 261,262.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του ΤΕΙ Αθηνών.
τόµ. Α, σ. 392,393,394.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση του Ινστιτούτου Στατικής Τεκµηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. τόµ. Α, σ. 395,396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 677,680.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α, σ.
801,802,803,804,805.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σπάρτης. τόµ. Α, σ.
806,807.
Αναφορά της στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για

136
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 985.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1256, 1257, 1258.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1554-1556.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2280-2283.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2464.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο σύστηµα µεταγραφών των φοιτητών. τόµ. Γ, σ. 2775, 2776.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2780,
2782, 2783-2785, 2787, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795,
2796, 2798, 2799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3501.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών
(ΟΠΕΒ). τόµ. Δ, σ. 3816, 3817.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών θέσεων ιερέων σε µητροπόλεις της Εκκλησίας της
Ελλάδος. τόµ. Η, σ. 6417, 6418.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και διορισµός της ως Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
τόµ. Η, σ. 6953.
Αναφορά της στη δήλωση του Π. Καµµένου κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις", ότι "ο Έλληνας Πρωθυπουργός διορίστηκε από
την GOLDMAN SACHS". τόµ. Ι, σ. 8520.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8520,8530,8531,8533, 8564, 8565,
8635,8668,8673,8674,8675,.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α, σ. 301, 302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 700.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1198.
Αναφορά της στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1405,1424,1425,1441,1448.
Αναφορά της στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1441,1448.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2374.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3738, 3768 - 3770, 3782.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Δηµοτικής Αρχής Τυρνάβου απέναντι στους δηµότες για θέµατα ύδρευσης. τόµ. Ε, σ. 3944, 3945, 3946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4089-4091, 4157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6741-6743,
6822-6824.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την πώληση των υδροηλεκτικών
σταθµών σε ιδιώτες. τόµ. Η, σ. 6800,6801.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7699,7700-7702, 7741, 7849.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8149 – 8151,8178-8180.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8173.
ΔΟΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ.
1488.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών
της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις. τόµ. Γ, σ. 2822.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του Σκοπιανού ζητήµατος. τόµ. Δ, σ. 3820, 3821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διεκδίκηση των Γερµανικών Αποζηµιώσεων. τόµ. Η, σ. 7381,7382.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α, σ.
118,119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α, σ. 302, 303,
399,400.
Αναφορά του στις µαρτυρίες για λιποθυµίες παιδιών από
ασιτία στα σχολεία. τόµ. Α, σ. 400.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 407, 408, 415,
416,417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του απαιτούµενου χρόνου θερινής παραµονής των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. τόµ. Β, σ. 1039,1040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κρίτσας Λασιθίου. τόµ. Β, σ. 1041,1042.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη µέτρων του Άξονα 3 στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Γ, σ. 1982,1983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, µέρους των
χρηµάτων της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ, σ. 1984.
Αναφορά του στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ, σ. 2664,2665,2666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε λήψη µέτρων στήριξης των πατατοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του
Νοµού Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 2902,2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3007, 3008, 3035, 3036, 3037, 3046, 3047.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3046,
3047, τόµ. Η, σ. 7023.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής-τυποποίησης του προϊόντος "φασόλια γίγαντες-ελέφαντες Καστοριάς". τόµ. Δ, σ. 3672,3673.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4270,4271,4272,4274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εγκρίσεις
για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των
αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε, σ. 4306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων των αγροτών της Ιεράπετρας που επλήγησαν από το βακτήριο του e-coli. τόµ. Ε, σ.
4307,4308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Αµυνταίου που επλήγησαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες. τόµ.
Ε, σ. 4541,4542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εύρυθµης λειτουργίας, ελέγχου και πιστοποίησης των
αγροτικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 5481,5482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία
λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία.
τόµ. ΣΤ, σ. 5482,5483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του
Νοµού Πέλλας. τόµ. Η, σ. 6435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η, σ. 6581, 6582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
".
τόµ.
Η,
σ.
6746,6749,6762,6765,6771, 6838, 6848, 6854, 6858,
6860, 6861,6862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7009, 7011, 7017, 7019, 7020, 7021, 7023, 7030, 7032,
7034, 7041, 7060, 7064, 7065, 7066, 7067, 7074, 7075,
7077, 7271,7278,7279, 7280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας. τόµ. Θ, σ.
7892, 7893, 7894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7899,
7902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ, σ. 8234, 8235,
8236, 8237, 8260.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύ-
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ρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 696,697.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
823,824,827.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1371.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1602.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1710.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 17221724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφερόµενες σε εκδηλώσεις στη Σχολή Ευελπίδων. τόµ. Γ, σ. 2131, 2132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2189 - 2191.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’)". τόµ. Γ, σ. 2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2695,2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για τον τρόπο λειτουργίας των φαρµακείων.
τόµ. Γ, σ. 2818,2819.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2880.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3127.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3171, 3172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρω-

ση κυβερνητικής απόφασης για το "Ειδικό Χωροταξικό των
Υδατοκαλλιεργειών". τόµ. Δ, σ. 3208,3209,3210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3442.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3621,
τόµ. Ε, σ. 4017, τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3715,3717,3718.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4007,4050,4053,4054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Ε, σ. 4017.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4594,4597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4596,4597,4625.
Αναφορά του στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ.
Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών
στο Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4597.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο. τόµ. ΣΤ,
σ. 5306.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5378,5400,5401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5402.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ.
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5826,5827,5833, τόµ. Η, σ. 6529, 6530, 6553, 6554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6192, 6200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6643, 6728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7746, 7747.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8050,8051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". τόµ. Ι, σ.
8286.
Αναφορά του στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8468.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8703, 8704.
Αναφορά του στη δήλωση Γερµανού Υπουργού σχετικά
µε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι, σ. 8704.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος των
φωτορεπόρτερ κ. Μ. Λώλου. τόµ. Ι, σ. 8878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8878, 8879, 8888, τόµ. ΙΑ, σ.
8940,8941,8947.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8940, 8947.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9329.
Ε
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2420,2421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάθαρση
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ. Γ, σ. 2649,2650,2651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5377, 5412,5447,5452,5456.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5377,5378.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8330.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9529.
Έ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6759.
Ε
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 71-73,84,85.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84,85.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1370.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1525.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1525, 1558, 1630.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1531.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2718.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2788,
2789.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2833.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής

Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2875, 2876.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3726.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4638.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5877.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6921.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7342, 7343.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ, σ. 7430-7431.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8871, τόµ. ΙΑ, σ. 8933, 8944, 8945.
Αναφορά του στη δήλωση του Βουλευτή κ. Κ. Γείτονα ότι
δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές. τόµ.
ΙΑ, σ. 8919.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8933.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση
αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8944.
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Ζ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 92,93, 327, τόµ. Β, σ. 1446,1447, τόµ. Θ, σ.
7461,7462.
Οµιλία (Προεδρεύουσα) της επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 588,589, 645,646, 728, 891,893, τόµ. Β, σ.
1229, 1231, 1249, 1631, 1632, τόµ. Γ, σ. 2239, 2677, τόµ.
Δ, σ. 3024, 3025, 3574, τόµ. Ε, σ. 4423, τόµ. ΣΤ, σ.
5456,5457, τόµ. Ζ, σ. 6263,6266,6268, τόµ. Η, σ. 6816,
6817, 7278, τόµ. Ι, σ. 8433, 8623,8626, τόµ. ΙΑ, σ. 9063,
9511,9519, 9520, 9535.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1258.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1447.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) σχετικά µε τη διαδικασία της
συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1535.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση επί των
προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1633.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση µε θέµα
τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 2001,
2002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2272-2274.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ε, σ. 4185.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα
γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5452.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5809.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την πρόταση της Κυβέρνησης το σχέδιο νόµου
του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 6160.

Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής".
τόµ. Η, σ. 6555.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση µε αφορµή
τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ.
Η, σ. 6806,6807.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6816.
Αναφορά της στον Παγκόσµιο Πρωταθλητή κ. Δ. Χονδροκούκη για την κατάκτηση του χρυσού µεταλλίου στο άλµα εις ύψος. τόµ. Η, σ. 7267.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 7278.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8048,8049.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8171.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ολοκλήρωση της
Κοινοβουλευτικής Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά
στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν
στην οµαλή λειτουργία αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9481.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των
εργασιών της Βουλής, ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ.
9533.
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. Α, σ. 877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 938940,990, τόµ. Β, σ. 993, 995.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1682.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2369.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2777,
2792, 2797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4087-4089, 4154,4222.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη λήψη µέτρων έγκρισης κρατικού κονδυλίου προς τους δήµους για τη σίτιση των σχολείων της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Η, σ. 6609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα
δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι, σ. 8277,8278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8851 – 8853, τόµ. ΙΑ, σ.
8912,8913,8977.
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 1996.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3107.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την
παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ, σ.
4566.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 558,559, 768.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1166.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2907.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόε-

δρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5291.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόµµατος των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ. Ι, σ. 8496.
Αναφορά του στη δήλωση του Π. Καµµένου κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις", ότι "ο Έλληνας Πρωθυπουργός διορίστηκε από
την GOLDMAN SACHS". τόµ. Ι, σ. 8520, 8525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8520,8525,8526, 8645, 8697.
Αναφορά του στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8644,8645.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ.
8644,8645, τόµ. ΙΑ, σ. 8932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8881, 8883, τόµ. ΙΑ, σ. 8942, 8946.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8943.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8946.
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1184.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1425,1426.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2191 - 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2703,2704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5428,5429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
πιστώσεων από τους λογαριασµούς των αεροδροµίων Ρόδου και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η, σ. 6593, 6594,6595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8968.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την κατάχρηση του ορθοπεδικού υλικού στο
νοσοκοµείο της Έδεσσας. τόµ. Ε, σ. 4457, 4458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 673.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1193,1194.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2407,2408.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνι-

ου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6847.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ, σ.
8229, 8230.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8702,
τόµ. ΙΑ, σ. 9519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8702.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/ 18 /ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, 9056, 9464, 9465.
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 571.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1101.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3005.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Του-
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ρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 5431.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6734,
6810,6836,6860.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7023.
Ι
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Οικοτροφείου της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής
Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και την ενδεχόµενη συγχώνευση της Σχολής µε την αντίστοιχη του Αγίου Νικολάου
Κρήτης. τόµ. Α, σ. 443,444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 663.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
816,825,826.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2311.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5285.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8858 - 8860.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε ειδικό αριθµό 987 και ειδικό
αριθµό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8953.
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 581.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1400-1402,1423,1442,1443.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1442,1443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2411,2412.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Καβάλας. τόµ. Γ, σ. 2851, 2852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ, σ.
2909.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ. 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3708-3711,3767, 3768, 3784.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3898,3913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 4308, 4309.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 5333,5334,5335.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7444-7446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8145 – 8147,8175-8177,8209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι, σ.
8281,8282.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 258,
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τόµ. Γ, σ. 2277, τόµ. Δ, σ. 3708, τόµ. Ι, σ. 8503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 566.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1362.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1549,1550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2276,2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2703, 2705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3006, 3007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5380-5383,5409,5410,5412,5413-5415,
5445, 5451,5452,5453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6745,6746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7015, 7024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8514.
Κ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 592.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2399.
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1253.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 77,80,83.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α, σ. 305,
306.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 305,
306, τόµ. Β, σ. 1438,1439,1440,1441,1442,1443, 1579,
τόµ. Δ, σ. 3430, 3552, τόµ. ΙΑ, σ. 9474, 9475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 753,755.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 753,755,
τόµ. Β, σ. 1446,1447, 1581, τόµ. Γ, σ. 2293, 2294, 2295,
2296, τόµ. Ε, σ. 4476, τόµ. Ι, σ. 8439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α, σ.
800,801,802,803,804,805.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1191,1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1303,1305.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1304,1305.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443,
1444, 1445,1446.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1493,1494.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµποστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1580,1589.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1711.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1731,1738,1739,1740,1748,1750.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 2000,2001,2002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2082, 2084.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ, σ.
2083,2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2293, 2294, 2295, 2296, 2441,
2442, 2444, 2446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2696-2698,2702.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3103, 3104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3261,3264.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3430, 3431,
τόµ. ΣΤ, σ. 5524, τόµ. Η, σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3430, 3431, 3552, 3555, 3572,
3573, 3576.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ.
3712,3713.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3716,3718,3719.
Αναφορά του στους "χαρακτηρισµούς" που χρησιµοποιούνται στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα
δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ, σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3781.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
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Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3836,3837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4045,4046,4047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4121,4122,4196,4197,4198,4205.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4416.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4475,
4476.
Αναφορά του στην πρότασή του για αποστολή αντιπροσωπειών της Βουλής σε όλα τα Κοινοβούλια της Ευρώπης
για αλληλεγγύη και ενηµέρωση των θυσιών που υφίσταται ο
Ελληνικός λαός. τόµ. ΣΤ, σ. 4622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης των τιµών στην αγορά. τόµ. Η, σ.
6420, 6421, 6422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5828, 5829,
5830,5832,5836, τόµ. Η, σ. 6540, 6541, 6542.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5832,5836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5864, 5874.
Αναφορά του στην πρόταση του πρώην Προέδρου της
Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα για επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων Βουλευτών στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που συµµετέχουν στο EUROGROUP, για να υπάρξει
κοινοβουλευτική διπλωµατική πρωτοβουλία συνεργασίας,
στήριξης και αλληλεγγύης και µεταξύ των κοινοβουλίων και
των λαών αυτών των χωρών. τόµ. Η, σ. 7073.
Αναφορά του στην πώληση του κυπέλλου του µαραθωνοδρόµου Σ. Λούη. τόµ. Η, σ. 7073.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7350.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7785, 7790, 7791, 7794, 7797,
7801,7814,7815,7824,7825,7826,7836,7934, 7938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
(Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας
Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7865,7866,7867.
Αναφορά του στην οµόφωνη ψήφιση από την Ολοµέλεια
της Βουλής της πρότασης νόµου που κατάθεσε ο ίδιος και
εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές: "Τροποποίηση του ν.
3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και
άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7941, 7942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8061.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8196,8197,8206,8207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8429,8430,8433,8439,8457.
Αναφορά του στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8592, 8593, 8594.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9492-9494, 9501.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 397,398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 574.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1479,1480.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1607.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εργασίας όλων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Γ, σ. 1992,1993,1994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2252.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ". τόµ. Γ, σ. 2659.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Χαρτοβιοµηχανία Θράκης "DIANA". τόµ. Δ, σ. 3082, 3083.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο. τόµ. Δ, σ. 3156, 3157.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ". τόµ. Η, σ. 6899,6900.
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ, σ. 5528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο
Πεντελικό Όρος. τόµ. Η, σ. 6950, 6951.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7716-7718,7858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8351 - 8353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8582.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2583, 2584, 2589, 2597, 2599, 2600,
2601, 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4181,4182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώ-
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ρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. τόµ. Η, σ. 7301, 7302.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 587,588,589.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
588,589, τόµ. Δ, σ. 3723, τόµ. ΣΤ, σ. 4573,4575,4577,
τόµ. Ζ, σ. 6253,6260,6263.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 755, τόµ. Δ, σ.
3584.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1173,1174.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1174.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1521,1522,1523.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β, σ.1787-1788
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3584.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4572,4573.
Αναφορά του στον τρόπο επιλογής των δύο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-

τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6253,6264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7491.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον ίδιο. τόµ. Ι, σ.
8395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8518-8520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8919-8921, 8945.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8920.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8945.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 697,698.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1553,1554.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1556.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των εξόδων µετακίνησης των εκπαιδευτικών. τόµ.
Γ, σ. 2154, 2155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2271.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δελτία µαθητικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Δ,
σ. 3883,3884,3885.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3899.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η, σ. 6584, 6585, 6586, 6587.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 53.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 720.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-

παλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7722,7862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8160.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 671.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους άστεγους στην Ελλάδα. τόµ. Δ, σ. 3621,
3622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4592,4593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5812.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης του καταστήµατος φρούρησης Κορυδαλλού και των λοιπών καταστηµάτων. τόµ. Ζ, σ. 5980,5981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8969.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 545-547,649,651.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1108.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1525,1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2171 - 2174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο FULGOR στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. τόµ. Γ,
σ. 2550.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2780,
2794, 2796.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2876-2878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3428 – 3430,3488,3550, 3595.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3595.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3595,3715,3717.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)Πάτρας. τόµ. Δ,
σ. 3695,3696.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4374-4377,4419-4421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 4454,
4455.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουρ-

γείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4586,4601,4624.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4624.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5843 - 5845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5909-5911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6038-6040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Τρίπολης. τόµ. Η, σ. 7302, 7303, 7304.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης" του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών"". τόµ. Θ, σ. 7432.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7432-7434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7457-7459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8025.
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ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 230,232, 233,274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του απαιτούµενου χρόνου θερινής παραµονής των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. τόµ. Β, σ. 1039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2267.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2903, 2904,
2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων των αποµακρυσµένων περιοχών από γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία. τόµ. Η, σ. 6613,6614.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8068.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη ρύθµιση των ιδιωτικών χρεών στις
τράπεζες. τόµ. Ι, σ. 8278.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2193 - 2195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3446.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4382.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουρ-

γείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4467 4469, 4476,4503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5387,5388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6036-6038,6091,6092.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7455-7457.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8650.
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση της Βουλευτή κ. Μ. Τσόκλη που παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 5313.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1198.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2302.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2588,2589,2600,2601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3747,3749.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ.
4263,4264.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
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στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4263, 4264, 4280, 4281,
4283,4284.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης για τις γερµανικές αποζηµειώσεις. τόµ. Ε, σ.
4280.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4284.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5298.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των αποζηµιώσεων στους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ, σ. 8234, 8235,
8236, 8259, 8260.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναµου Ιατρείου της Πέλλας. τόµ. Ι, σ. 8391,8392.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι, σ. 8511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8925.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 81, τόµ.
Β, σ. 1263, τόµ. Γ, σ. 2429, 2919,2920, τόµ. Ζ, σ. 6258,
τόµ. Θ, σ. 7916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 81,84.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της Χώρας και
στις προτάσεις επίλυσης του χρέους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. τόµ. Α, σ. 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 254.
Αναφορά του στην πρόταση πρόσκλησης του Προέδρου
της Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ. τόµ. Α, σ. 254,255.
Αναφορά του στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α, σ. 255.
Αναφορά του στο άνοιγµα του επαγγέλµατος των αυτοκινητιστών ταξί. τόµ. Α, σ. 256.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 256,257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "γερµανικές απαιτήσεις για εκχώρηση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας". τόµ. Α, σ. 376,377.
Αναφορά του στην πρόσκληση στον Πρόεδρο της Ρωσίας
κ. Μεντβέντεφ να επισκεφθεί την Ελλάδα. τόµ. Α, σ. 378.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 379,380,
τόµ. Δ, σ. 3880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 682-684,685,686,766.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 946,947.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
947,949,950.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1095, 1096, 1216,
1263.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1419,1422.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1629, 1631.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2363, 2364, 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2429,2430,2431.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν
στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ. 2919, 2920,
2924.
Αναφορά του στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης
λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ, σ. 2920.
Αναφορά του στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να
γίνουν από την Κυβέρνηση και στην ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. τόµ. Γ, σ. 2920,2921,2924,2925.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα διαφυγόντα κρατικά έσοδα απο λαθρεµπόριο καυσίµων. τόµ. Δ, σ.
3152, 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3262,3263,3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3507.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ανάγκη τόνωσης της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3878,3879,3880.
Αναφορά του σε µέλος του "κυκλώµατος τοκογλυφίας της
Θεσσαλονίκης". τόµ. Ε, σ. 4258.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4576,4577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4615-4617.
Αναφορά του στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ.
Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών
στο Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4616.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012, στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5419.
Αναφορά του στην ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Χ.
Καλαποθαράκου και Μ. Ντουκάκη. τόµ. Ζ, σ. 5528.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5852 - 5854, 5855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5925-5927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας για τη
χώρα µας. τόµ. Ζ, σ. 5968,5969,5970.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6079-6081,6090,6091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υ-

πουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας. τόµ. Η, σ. 6895,6896,6897.
Αναφορά του στις διαµαρτυρίες πολιτών κατά τη διάρκεια
Εθνικών Παρελάσεων. τόµ. Η, σ. 6896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7019, 7021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διεκδίκηση των Γερµανικών Αποζηµιώσεων. τόµ. Η, σ. 7381,7382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7473,7474,7475.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ.
Θ, σ. 7850,7852,7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
(Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας
Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7850-7852,7852.
Αναφορά του στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ,
σ. 7851.
Αναφορά του στην απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7916, 7917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8038,8039,8040,8062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων.
τόµ. Θ, σ. 8223, 8224, 8225.
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Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8513, 8648.
Αναφορά του στη σύµβαση του καζίνο Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8648.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8866. τόµ. ΙΑ, σ. 8943,8944,8945.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8943, 8944.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9536.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9536.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 562.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1112.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5295.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόε-

δρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7417-7418.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8079.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 244,333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 576,751.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 751.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
751.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1172.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1435, 1443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1435,1442,1449.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1435,1442.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2344 - 2346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3453 - 3455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµό-
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νιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4106,4195,4205.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του
προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙ-Σχολών
και Τµηµάτων. τόµ. ΣΤ, σ. 5337,5338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5392,5447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6835,6836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέλη του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η,
σ. 7299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8159, 8160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8862, τόµ. ΙΑ, σ. 8955.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8955.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8955.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9508, 9509.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/ 18 /ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9509.
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 62.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 225.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 735.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια
και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 2577,2578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7316, 7345.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2260.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε την αναβάθµιση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Α, σ.
118,119.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 404,414,415,416.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1605,1606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Β, σ.
1797, 1798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2309,2310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας του πρότυπου διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Δ, σ. 3210,3211.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4265,4271,4281,4282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών θέσεων ιερέων σε µητροπόλεις της Εκκλησίας της
Ελλάδος. τόµ. Η, σ. 6417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 67366738,6746,6818-6820,6861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκάλυψη διακίνησης επικίνδυνων τροφίµων στην αγορά και
την παραίτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. τόµ. Θ, σ.
7425,7426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8603-8605.

Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3719.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4380.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Η, σ. 6537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8520.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµοκοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8521.

ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 316.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1126.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3528.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4417,4418.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 672,673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1000.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2158, 2160, 2162, 2164, 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3450.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3735.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7070,7270.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικο-

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 68, 69, 70, 73, 82,
83, 94,95.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών
της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
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νοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8183.
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Α. Λαφαζάνη που παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 5313.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 752.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί
ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ.
776.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1232, 1233.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1530,1531.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2233.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3451,3553, 3574.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 725.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή

ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4119.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6274.
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας της
Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Γ, σ. 2548-2549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
κλεισίµατος της εφηµερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". τόµ. Γ,
σ. 2916,2917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).
τόµ. Δ, σ. 3205,3206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3576, 3577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της εκποµπής "Μουσική Παράδοση" από την ΕΡΤ. τόµ. Δ,
σ. 3616, 3617.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση του
ραδιοφωνικού προγράµµατος: "Η Φωνή της Ελλάδας". τόµ.
Η, σ. 6982, 6983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης. τόµ. Η, σ. 7307,
7308, 7309.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή επιχορήγησης στα θεραπευτικά προγράµµατα απεξάρτησης. τόµ. Α, σ. 189,190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστο-
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λή των πλειστηριασµών για δύο χρόνια και τη µείωση του
ποσού των µηνιαίων δόσεων των δανείων. τόµ. Α, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 729,730.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1170.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1427.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2253.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, σχετικά µε την
καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς του Νοµού Ηρακλείου που επλήγησαν από τον παγετό, η οποία δεν συζητήθηκε. τόµ. Γ, σ. 2817.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αθλητικά Κέντρα του Ηρακλείου, από ελλιπή χρηµατοδότησή τους. τόµ. Γ, σ. 2857, 2858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3508,3533,3534,3578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση του Τελωνείου Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
Δ, σ. 3624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4114,4115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εγκρίσεις
για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών και την καταβολή των
αποζηµιώσεών τους από τον ΕΛΓΑ. τόµ. Ε, σ. 4305, 4306.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετι-

κού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Η, σ. 6534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "κούρεµα" των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η, σ.
7389,7390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI. τόµ. Η, σ. 7391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7902,
7903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8185,8186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8319.
Αναφορά του σε ερώτησή του, σχετικά µε τους Έλληνες
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καταθέτες του εξωτερικού και την είσπραξη οφειλών τους
από το δηµόσιο, η οποία δεν συζητήθηκε. τόµ. Ι, σ. 8392,
8393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8587,8668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9058, 9059, 9523, 9551.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 572.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2246.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την κατάργηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).
τόµ. Δ, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4608,4609,4610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διοικήσεις των δηµοσίων µέσων ενηµέρωσης. τόµ. Η, σ. 7307,
7308, 7309.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2398.

Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ, σ. 7501.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 815.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Β, σ. 1042,1044.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1206.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1536.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 5421.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6803.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 409.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 526,528,529.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 531,539.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 539,
τόµ. Β, σ. 1632, τόµ. Γ, σ. 2458, τόµ. Δ, σ. 3445, 3446,
3452, 3453, 3457, 3460, 3475, 3477, 3708,3723,3724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 539, 597, 598, 599, 680, 686, 687,
692, 766.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
817,818,819,820,821,822,823,828.
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Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 822,823,
τόµ. Β, σ. 1581, τόµ. Γ, σ. 2293,2294,2296, τόµ. Δ, σ.
3460, 3477.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1097,1098.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1532.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1578,1579,1581.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1728.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1740,1742-1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2087,2088,2089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2293,2294, 2296,2446,2447.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ, σ.
2545,2546,2547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2717.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2832,2833,2836,2837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3445, 3446, 3452, 3453, 3457,
3460, 3463, 3475, 3476, 3477,3487,3559-3561.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ. 3706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποµάκρυνση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας
δικτύων και πληροφοριών ENISA από το Ηράκλειο. τόµ. Ε,
σ. 4452, 4453.

Επιστολή του του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5288.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7417-7418.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. τόµ. Α, σ. 165,166,167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 220, 221,324,
325,327.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 585.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. τόµ. Β, σ. 1796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ.
Β, σ. 1801, 1802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ,
σ. 2073,2076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2187 - 2189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήµατος στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Γ, σ. 2615,2616,2617.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Νέου Λυκείου. τόµ. Γ, σ.
2634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα και την κατάργηση της 113 Πτέρυγας
Μάχης. τόµ. Δ, σ. 3080, 3081, 3082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3431 – 3433,3489-3491,3522,
3547, 3551, 3552.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3547,
τόµ. Ζ, σ. 6185, τόµ. Ι, σ. 8697, 8699, 8701, 8702, τόµ. ΙΑ,
σ. 9464, 9490, 9539, 9551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
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της εκποµπής "Μουσική Παράδοση" από την ΕΡΤ. τόµ. Δ,
σ. 3616.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3740,3741.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4476,
4478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5833,5834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6040-6042,6092.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
6041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δη-

µοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6261,6262,6269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοσηλεία
των ψυχικώς πασχόντων ατόµων. τόµ. Η, σ. 6430, 6431,
6432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7017.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8701.
Αναφορά του στον δεκαοκτάχρονο που νοσηλεύεται σε
κρίσιµη κατάσταση και που καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε
στη Γενική Αστυνοµική Δ/νση Ηρακλείου Κρήτης και στην
επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των Φωτορεπόρτερς και
ο ειδικός φρουρός στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9051-9053, 9462, 9463, 9464, 9551, 9556, 9558.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9463.
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Δ. Βαρβαρίγου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ.
4568.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των σχολείων.
τόµ. Α, σ. 303, 304, 305.
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Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 402,413,416,471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 698.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7723.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8082.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 56.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 629,630.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2352.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3093, 3105.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3634.

Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5296.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Ορισµός της ως αναπληρώτριας Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του Κόµµατος των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ.
Ι, σ. 8496.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9072, 9081.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση ,σχετικά µε τη διαρροή
εισοδηµάτων προς Βουλγαρία και Σκόπια εις βάρος των
παραµεθόριων περιοχών της Βορείου Ελλάδος. τόµ. Α, σ.
445,446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 690.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1220.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπαδνρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1359.
Ορισµός του , από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.Γεώργιο
Καρατζαφέρη, ως Αναπληρωτή Εκπροσώπου. τόµ. Β, σ.
1546.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας προγραµµάτων ενίσχυσης της εργασίας και
της επιχειρηµατικότητας των νέων στη χώρα µας. τόµ. Γ, σ.
2034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2680,2681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε τις ελλείψεις
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υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία. τόµ. Δ, σ.
3211,3212.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι.Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης του προνοιακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(ΚΕΑΤ) Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως ηλικίας των φιλοξενούµενων. τόµ. Ε, σ. 4310.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών της Κυριακής 122-2012 στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5501-5503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6626, 6715, 6716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8348.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αεροδρόµιο Ανδραβίδας. τόµ. Ε, σ. 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 957.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1255.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1659.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2247.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατι-

κές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2827.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3162.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4553.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5569.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6757.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8963.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία επαναφέρει το αίτηµά του, κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, για σύσταση
ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
τόµ. Δ, σ. 2987-2990.
ΚΟΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1254, 1255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2255.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
µουσουλµάνων µαθητών σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης. τόµ. Γ, σ. 2556,2557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζωνής (ΑΟΖ). τόµ. Γ, σ.
2761, 2762.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3744,3745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική
καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. τόµ. Δ, σ. 3890.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο. τόµ. ΣΤ,
σ. 5306.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8072.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές προς το Δηµόσιο. τόµ. Α, σ.
385,387.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της παροχής ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1267.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2357.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 593.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2263.
Αναφορά του στον τρόπο επιλογής των δύο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4571,4572.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4571,4572.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ, σ. 7503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7744.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ µε Πρόεδρο τον ίδιο. τόµ. Θ, σ. 7886.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8087.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 86,89,90.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ.
1488.
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Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών
της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2061, 2062,
2063.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον ανασχεδιασµό του
χωροταξικού του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στη Λέσβο. τόµ. Γ, σ.
2632,2633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων δήµων. τόµ. Γ, σ. 2653,2654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν ή
µετατάχθηκαν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις
Περιφέρειες και τους Δήµους. τόµ. Γ, σ. 2820,2821.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2837,2838.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη Δηµοτική Αγορά Κυψέλης. τόµ. Γ, σ. 2856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς
και στα Ειδικά σχολεία. τόµ. Δ, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3520,3522,3567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων από τις αυξήσεις
της έµµεσης φορολογίας και των τιµολογίων στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ. Δ, σ. 3668,3669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής του νερού στο νησί της
Αίγινας. τόµ. Ε, σ. 3943, 3944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Δηµοτικής Αρχής Τυρνάβου απέναντι στους δηµότες για θέµατα ύδρευσης. τόµ. Ε, σ. 3945, 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4184,4185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τις πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 4454,
4455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Θ, σ. 7888, 7889,
7890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8882, 8885, 8886,τόµ. ΙΑ, σ. 8971.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987

και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8972.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του
Βουλευτή κ. Δ. Αβραµόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Β, σ.
1485.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7492.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8088.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8666.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε ειδικό αριθµό 987 και ειδικό
αριθµό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8952.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 81,84,85, 567, 987, τόµ. Β, σ. 1090, 1579, τόµ.
Δ, σ. 3504,3507, τόµ. Ζ, σ. 5859, 5861, τόµ. Ι, σ. 8379,
8447, 8531,8532, 8590, 8591, 8599, τόµ. ΙΑ, σ. 8944,
8955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 726.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 727.
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Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 742, τόµ. Η, σ. 6797.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τον διαδηλωτή που έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ. 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 942,τόµ. Β,
σ. 997, 1019.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1250.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του 2ου ΓΕΛ Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού.
τόµ. Γ, σ. 1985,1986.
Αναφορά του στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβολή
των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ, σ.
2912,2913,2914.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών
(ΟΠΕΒ). τόµ. Δ, σ. 3815, 3816.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3837.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης και στέγασης που αντιµετωπίζει
το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 3969,3970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5379,5418,5454.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ,
σ. 5824.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η,
σ. 6745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµε-

τώπιση των προβληµάτων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Η,
σ. 6793,6794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά. τόµ. Η, σ. 7304,
7305, 7306.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πρώην Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8151.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στη συζήτηση σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987 και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των
κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8964.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 740.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1249,1562, τόµ. Δ, σ. 3046.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3447, 3448.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4572,4573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5940,5941.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ.Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο εισάγεται
προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6030.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6086,6087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6259,6260,6277,6278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7490,7491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
(Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας
Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7858,7859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8884, 8885,τόµ. ΙΑ, σ. 8967.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8968.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. τόµ. ΙΑ, σ. 9047.
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 282.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3030.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3575.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6178-6180, 6235.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7808.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 322,323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 611.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1109.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1427.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2376.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δε συζητήθηκε, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ταχείας εκδίκασης των
φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλοµένων φόρων από µεγαλοοφειλέτες. τόµ. Γ, σ. 2851.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλοµένων φόρων από µεγαλοοφειλέτες. τόµ. Δ, σ. 3670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -
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Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4093.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4394.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για
σχεδιασµό κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ, σ. 5330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6223.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές
και λοιπές περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης
λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ.
Η, σ. 6977, 6978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8586.
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2360.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4373,4418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέ-

ους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4599.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5848.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 620,621.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1230, 1231.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2408-2410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τη ΜΚΟ µε
την επωνυµία "Λαογραφική Εταιρεία ΒΑΡΝΑΒΑ". τόµ. Γ, σ.
2579,2580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπηρεσία "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2760, 2761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας
(ΚΕΒΑ). τόµ. Γ, σ. 2764, 2765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση της παρακράτησης του 10% από τις
πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους
ιατρούς του ΟΠΑΔ. τόµ. Δ, σ. 3146, 3147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Δ, σ. 3148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3424,3513,3562.
Αναφορά του στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ, σ. 3517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της χώρας. τόµ. Ε, σ.
4539,4540,4541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευ-
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ρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4600,4601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6185,6187,6203, 6204, 6220,
6221, 6243, 6247, 6253, 6254, 6272, 6273, 6276, 6277,
6278.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 6253.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και β) µε την κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ. 6426, 6428,
6429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Υγείας Δικηγόρων
Επαρχίας. τόµ. Η, σ. 6429, 6430.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοσηλεία
των ψυχικώς πασχόντων ατόµων. τόµ. Η, σ. 6431, 6432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ. 6582, 6583, 6584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απεργούς της "Ελληνικής Χαλυβουργίας". τόµ. Η, σ.
6611,6612,6613.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ. τόµ. Η, σ. 6662,
6663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η, σ. 6790,6791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ". τόµ. Η, σ. 6899,6900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του επιδόµατος ανεργίας κατά 22%. τόµ. Η, σ. 6901,6902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ελληνική Χαλυβουργία"
στον Ασπρόπυργο. τόµ. Η, σ. 6956, 6957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Η, σ. 6958, 6959.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Ι, σ. 8279,8280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS". τόµ. Ι, σ.
8281,8282.

Αναφορά του στη δήλωση του Ευάγγελου Αργύρη, ότι
δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείµενες εκλογές. τόµ. ΙΑ,
σ. 9082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, 9011, 9048, 9064-9066, 9076, 9082, 9083, 9454,
9455, 9490, 9494-9499, 9501, 9509, 9531, 9550, 9556.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9531.
Οµιλία του επί της απόσυρσης από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 39 που αφορά ρυθµίσεις ΤΠΔΥ, του άρθρου 56, που αφορά θέµατα ΣΕΥΥΠ
και του άρθρου 57 που αφορά σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας
Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της Δηµοκρατίας
από το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 /18 /ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9556.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο µετρό της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 397,398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για δύο χρόνια και τη µείωση του
ποσού των µηνιαίων δόσεων των δανείων. τόµ. Α, σ.
439,440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α, σ. 441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων εργαζοµένων του Οµίλου Alapis. τόµ.
Β, σ. 1794.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της εργασίας όλων των εργαζοµένων
στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Γ, σ. 1992,1993,1994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ελληνική Χαλυβουργία. τόµ.
Γ, σ. 2032, 2033, 2034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας προγραµµάτων ενίσχυσης της εργασίας και
της επιχειρηµατικότητας των νέων στη χώρα µας. τόµ. Γ, σ.
2034, 2035.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ, σ. 2064, 2065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2127, 2128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστά-
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σιο FULGOR στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. τόµ. Γ,
σ. 2550,2551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ΚΤΕΟ
SIOKAR στα Τρίκαλα. τόµ. Γ, σ. 2552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση ,σχετικά µε το νέο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. τόµ. Γ, σ.
2609,2610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοί Σαράντη". τόµ. Γ, σ. 2661,2662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ". τόµ. Γ, σ.
2659,2660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί. τόµ. Γ, σ.
2662,2663,2664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών. τόµ. Γ, σ.
2809,2810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Χαρτοβιοµηχανία Θράκης "DIANA". τόµ. Δ, σ. 3082, 3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3569, 3579, 3586, 3595.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3595.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 30, ήδη 29,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: ‘’Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015’’, µε
την οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Μαγνησίας. τόµ. Δ, σ. 3628, 3629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική
Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ, σ. 3664,3665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για τους διπλωµατούχους µηχανικούς. τόµ. Δ, σ. 3662,3663.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία φωτοβολταϊκών συστηµάτων
"SILCIO"στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)Πάτρας. τόµ. Δ,
σ. 3696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Δ, σ.
3814, 3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση

εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7069.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1167.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την ανάγκη
ανέγερσης σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου. τόµ. Γ, σ.
1989,1990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6231.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε ειδικό αριθµό 987 και ειδικό
αριθµό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8951.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή δαπανών στα Κέντρα Πρόληψης για την Ψυχική Υγεία.
τόµ. Α, σ. 163,164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 200-202,263,272274.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
263,272, τόµ. Ζ, σ. 6185,6187, τόµ. ΙΑ, σ. 9521, 9522.
Επιστολή του ως Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς το Προεδρείο της Βουλής, µε
την οποία κάνει γνωστή τη θέση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις" και για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για
θέµατα των ΑΕΙ. τόµ. Α, σ. 356 - 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
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Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. Α, σ. 877.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 987989,990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κρίτσας Λασιθίου. τόµ. Β, σ.
1040,1041,1042.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1228, 1229.
Οµιλία του στη συζητηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναλειτουργίας του Κολυµβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ, σ.
2558,2559,2560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς. τόµ. Γ, σ. 2664,2665,2666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης. τόµ. Γ, σ. 2773, 2774.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2790,
2791, 2792, 2796.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2868-2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3542.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του πρώην
Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. τόµ. Δ, σ. 3888.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3910,3911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη για

τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων. τόµ. Ε, σ. 4463, 4464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων της επιχείρησης "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ". τόµ. ΣΤ, σ. 5486,5487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς αποφυγή των φαινοµένων "ελληνοποίησης" εισαγόµενων αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης. τόµ. Ζ, σ. 5552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6185-6187, 6244, 6245.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ, σ. 6185, 6187.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και β) µε την κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ. 6425, 6427,
6428, 6429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απεργούς της "Ελληνικής Χαλυβουργίας". τόµ. Η, σ.
6611,6612,6613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του επιδόµατος ανεργίας κατά 22%. τόµ. Η, σ. 6901.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά
ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7343, 7351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναλειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου
του "Αγία Σοφία". τόµ. Θ, σ. 7423,7424,7425.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη. τόµ. Θ, σ.
7896, 7897.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του πολίτη Δηµήτρη Χριστούλα στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040, 9053.
Αναφορά του στον δεκαοκτάχρονο που νοσηλεύεται σε
κρίσιµη κατάσταση και που καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε
στη Γενική Αστυνοµική Δ/νση Ηρακλείου Κρήτης και στην
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επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των Φωτορεπόρτερς και
ο ειδικός φρουρός στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040, 9053.
Οµιλία του επί της πρότασής του για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Δηµήτρη Χριστούλια, που αυτοκτόνησε στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040, 9053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, 9053-9056, 9490-9492, 9521, 9522, 9557.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9521.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 20, 74.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 592,593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 956,τόµ. Β,
σ. 1000.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1361.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1406.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2269.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2698,2699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3014.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4049.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5507,5508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6632,6718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6750.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7797-7799.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις. τόµ. Ε, σ. 4146,4147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πατατοπαραγωγούς του Αµυνταίου που επλήγησαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες. τόµ.
Ε, σ. 4541,4542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα. τόµ. Η, σ.
6615,6616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2348.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8070.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1018.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των διαδικασιών ενεργοποίησης της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης του όρους "Μαίναλον". τόµ. Ε, σ. 4253,4254.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5551.
Λ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Πιρί Ρέις (Piri
Reis) στην περιοχή του Καστελόριζου. τόµ. Α, σ. 128,130.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1235 - 1237.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών
της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ.
Γ, σ. 2112, 2113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην
Καλαµάτα και την παραµονή σε λειτουργία της 77 Μονάδας
Επιστράτευσης στο στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ". τόµ. Δ,
σ. 3079, 3080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατασκευής της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Ε,
σ. 4303, 4304, 4305.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7805.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1252,1253.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1635.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2090,2094,2095,2096.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3719,3720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης µη έγκρισης της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ
στη Σιθωνία Χαλκιδικής. τόµ. Ε, σ. 4302, 4303.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ. 2920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4502,
4503, 4508.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του Βουλευτή Χαλκιδικής. τόµ.
ΣΤ, σ. 5275-5277.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 246,259,260,261.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 259,260.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της Χώρας και
στις προτάσεις επίλυσης του χρέους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. τόµ. Α, σ. 260.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 261, τόµ.
ΙΑ, σ.9078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 346, 347, 348.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιο-
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νοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 526,529.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 532,534,535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 561,606-608,679,687,688.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
681,682,720, τόµ. Δ, σ. 3453, 3457, 3475, 3520,3525,
3564,3568,3595, τόµ. Ε, σ. 4177, 4423, τόµ. ΣΤ, σ.
4571,4577, τόµ. Ζ, σ. 5582,5584, 6185, τόµ. Η, σ. 6816,
7022, τόµ. Θ, σ. 7916, 8022, 8194, τόµ. Ι, σ. 8427, 8531,
8606, 8607, 8645,8653,8698,8709,8710.
Οµιλία του επί της αιτήσεως " Ένστασις για παραβίαση
του Κανονισµού" που ετέθη από τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη και
Β. Μουλόπουλο κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ.
722.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
744.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 744,746.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην
Κυβέρνηση.
τόµ.
Β,
σ.
1115,1116,1216,1217,1241.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1414,1415,1416,1422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1415,1433.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1494,1495,1532.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1559,1560,1631.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1721,1737,1741,1748,1749.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµεί-

ων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1729.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ, σ. 2095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2299,2300,2361-2363.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2365.
Αναφορά του στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης
λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ, σ. 2921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3453, 3456, 3457, 3462, 3463,
3475,3520,3525, 3564, 3567, 3568, 3595.
Αναφορά του στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ, σ. 3525.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ. 3712.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών τόµ.
Δ, σ. 3595,3713,3715,3717,3718,3719,3720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3780.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3780.
Αναφορά του στους "χαρακτηρισµούς" που χρησιµοποιούνται στο Κοινοβούλιο µε αφορµή την οµιλία του κ. Π. Λαφαζάνη και τους χαρακτηρισµούς του για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα
δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό". τόµ. Δ, σ. 3780, 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4100,4101,4102, 4177,4209,4210.
Αναφορά του στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
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των Υπουργών" κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος
2010. τόµ. Ε, σ. 4209.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4388,4389.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4502.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4571,4575.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4579,4580.
Αναφορά του στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ.
Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών
στο Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4593.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4593,4594,4627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4613,4628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5581, 5582, 5583, 5584, 5585,
5784, 5785, 5786, 5788, 5789, 5791.
Αναφορά του στη σύνοδο του Eurogroup για το χρέος της
Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση
και τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ, σ. 5582, 5584,
5585.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5862, 5863, 5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κα-

νόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5937.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6033,6084,6085.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση της Κυβέρνησης το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον
ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6159, 6160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6159,6160,6185,6204, 6219,
6220, 6221,6244,6271,6272,6277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6770, 6771,
6812, 6813,6816,6817,6857.
Οµιλία του σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6812, 6815, 6816, 6817,
6857.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 6815,6816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 7021,
7022, 7033, 7034, 7065,7276, 7280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελ-
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ληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7482,7483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7731,7732,7855,7856.
Αναφορά του στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ.
7912.
Αναφορά του στην απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7917.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8020, 8021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8020,8021,8058-8060.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8035,8036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8170,8192,8202,8204, τόµ. Ι, σ.
8397.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8336,8337,8338,8371, 8372, 8373, 8427, 8466,
8467.
Οµιλία του σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή
τη νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις
"της Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους
των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι, σ. 8397.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8523, 8524, 8532, 8597, 8599, 8606,
8607, 8653, 8696, 8697, 8698, 8710, 8713.
Αναφορά του στη δήλωση Γερµανού Υπουργού σχετικά
µε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι, σ. 8705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9075, 9076, 9078, 9080, 9489, 9539.
Αναφορά του στη δήλωση του Ευάγγελου Αργύρη, ότι
δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείµενες εκλογές. τόµ. ΙΑ,
σ. 9083.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9479.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9539.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9557.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 221,222,281.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 663,664.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1408,1409.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1642.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των παράνοµων χωµατερών. τόµ. Γ, σ. 2152, 2153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2256.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατακόρυφη αύ-
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ξηση των αστέγων στη χώρα µας. τόµ. Γ, σ. 2639, 2640,
2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3741.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που διαµένουν σε ιδρύµατα. τόµ. Δ, σ. 3892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4092,4093.
Αναφορά του στον τρόπο επιλογής των δύο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4572.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ, σ.
5339,5340,5341.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6051,6068.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-

στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6193, 6194, 6279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατασκευής και λειτουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική
Αττική. τόµ. Η, σ. 6596, 6597.
Οµιλία του στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7468,7469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7718.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9465.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9465.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 539-542,643,645,646-648.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 643,
τόµ. Β, σ. 1418, 1419, 1439, 1440.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπι-
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στοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1102.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1398,1418,1419,1439,1440,1447.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β, σ.1418,1419,1439,1440.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2587.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4392-4394.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την
παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ, σ.
4567.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 659.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1197,1198.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4267,4268.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5294.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7417-7418.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5426,5427,5428.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 675.

Οµιλία του επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2264.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3094, 3096, 3099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6265,6266.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). τόµ. Α, σ.
161,162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή δαπανών στα Κέντρα Πρόληψης για την Ψυχική Υγεία.
τόµ. Α, σ. 163,165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. τόµ. Α, σ. 165,167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 202, 232, 233,249251,253,256,257,335 - 337, 338, 343, 344, 347, 348,
349.
Αναφορά του στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α, σ. 255,256.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 255,257.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 256,257.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 337,
τόµ. Ζ, σ. 6192, 6258, 6266, 6268,τα όµ. ΙΑ, σ. 9469,
9474, 9475.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 636.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 31,32,33,34,37,38 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 578 και ειδικό 112, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 774.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπι-
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στοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1103,1104,11051107,1108.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1563,1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2377 - 2379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προµήθειες και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις νοσοκοµείων. τόµ.
Δ, σ. 3617, 3618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας
λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Δ, σ. 3619, 3620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους άστεγους στην Ελλάδα. τόµ. Δ, σ. 3622.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3713,3717,3718.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905,
3906.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4483,
4484, 4486.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5856.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση της Κυβέρνησης το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµο-

διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον
ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6159, 6160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6159,6160, 6178, 6188, 6190,
6191, 6192, 6194, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201,
6202, 6223,6232,6235,6241,6248 6249, 6251, 6255,
6257, 6258,6263,6268,6269,6280.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι,
σ. 8443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9062, 9066, 9069, 9071, 9072, 9077,9078, 9079,
9081, 9463, 9464, 9465, 9466, 9469, 9483-9485, 9486,
9487, 9488, 9500, 9502, 9512-9518, 9519, 9520, 95269528, 9535, 9550, 9551, 9555.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9478, 9551.
Δήλωσή του ότι κάνει δεκτή την τροπολογία
948/48/29.3.2012 της κ. Ο. Παπανδρέου-Παπαδάκη και
Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που αφορά στα φάρµακα και έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,
προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9486, 9500, 9502, 9503.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9512, 9519, 9520.
Οµιλία του επί της απόσυρσης από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 39 που αφορά ρυθ-
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µίσεις ΤΠΔΥ, του άρθρου 56, που αφορά θέµατα ΣΕΥΥΠ
και του άρθρου 57 που αφορά σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας
Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της Δηµοκρατίας
από το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9555.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. Α, σ.
180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 567.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην αγροτική οικονοµία
λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία.
τόµ. ΣΤ, σ. 5482,5483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3723,τόµ. Ζ, σ. 5869.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 730,731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 944,945.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1205,1206.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1646, 1647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2432,2433,2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3577.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τί-

θεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοκαρνανίας.
τόµ. Α, σ. 159,160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της χρηµατοδότησης και των εργασιών στο φράγµα των Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α, σ. 442,443.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την ανάγκη
ανέγερσης σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου. τόµ. Γ, σ.
1989,1990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ.
Γ, σ. 2113, 2114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής του αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Γ, σ. 2543,2545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Αεροδροµίου στο Καστέλλι Κρήτης. τόµ. Γ, σ.
2546,2547.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2598, 2599, 2600, 2601, 2602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στον Έβρο. τόµ. Δ, σ. 3156, 3157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου κατασκευής της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Ε,
σ. 4304, 4305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αεροδρόµιο Ανδραβίδας. τόµ. Ε, σ. 4543,4544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση πλευρικών σταθµών διοδίων στο Λογκανίκο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ, σ. 5273,5274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 7891, 7892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8315, 8316, 8333, 8337, 8338, 8344, 8429,
8472, 8473.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Φράγµατος Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοκαρνανίας.
τόµ. Α, σ. 159,160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 660.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1546,1549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2323, 2324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας.
τόµ. Γ, σ. 2619,2620,2621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Γ, σ. 2765, 2766.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4380-4382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ίδρυση
Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.
τόµ. Ε, σ. 4537,4538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο ΕΣΠΑ του έργου "άρδευση - ύδρευση" του Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας. τόµ. Η, σ. 6581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ. Θ, σ. 7419.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες εξόρυξης πετρελαίου. τόµ. Α, σ. 299, 300, 301.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης
Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης

Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Αναφορά του σε θέµατα γεωπολιτικής στρατηγικής. τόµ.
Β, σ. 1645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. τόµ. Β, σ. 1795, 1796, 1797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων στα
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Β, σ.
1797, 1798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ, σ. 2129, 2130, 2131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς ρεύµατος των
κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ, σ. 2151, 2152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των παράνοµων χωµατερών. τόµ. Γ, σ. 2153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(ΙΓΜΕ). τόµ. Γ, σ.
2617,2618,2619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών ως δασικών. τόµ. Γ, σ. 2915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα.
τόµ. Ε, σ. 3949, 3950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4213,4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των καθηκόντων της Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία.
τόµ. Η, σ. 6433, 6434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του ορυχείου Βεύης στη Φλώρινα. τόµ. Η, σ.
6615,6616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την πώληση των υδροηλεκτικών
σταθµών σε ιδιώτες. τόµ. Η, σ. 6800,6801.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές
και λοιπές περιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης
λιγνίτη στην Ανατολική Πυλία του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ.
Η, σ. 6977, 6978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ. Θ, σ.
7419,7420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη. τόµ. Θ, σ.
7897, 7898.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8181, 8182, 8187, 8188, 8196,
8198, 8207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" στους λογαριασµούς της ΔΕΗ.
τόµ. Ι, σ. 8283,8284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα
της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. Ι, σ. 8477.
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1619.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2240.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Α, σ. 399,400.
Αναφορά της στις µαρτυρίες για λιποθυµίες παιδιών από
ασιτία στα σχολεία. τόµ. Α, σ. 400.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1541.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, µέρους των
χρηµάτων της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ, σ. 1983, 1984.
Αναφορά της στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(ΙΓΜΕ). τόµ. Γ, σ.
2617,2618,2619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3008,3039 - 3041.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής του νερού στο νησί της
Αίγινας. τόµ. Ε, σ. 3942, 3943, 3944.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4275.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6745, 6768,
6817, 6822, 6836, 6838, 6846, 6855, 6856, 6860, 6861,
6862.
Οµιλία της σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6816, 6817.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
6816,6817, τόµ. Θ, σ. 7916.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7009, 7032,7060,7268,7274,7275,7276,7279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7318, 7346, 7351.
Αναφορά της στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7318, 7347.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 7318, 7347.
Αναφορά της στην απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7917.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 744,745.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1434.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2202 - 2204.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6633,6634.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7810.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ικαρίας, Φούρνων και Σάµου µε τον Πειραιά. τόµ. Γ, σ. 2811,2812,2813.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4574,4575.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4594,4595.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6036,6047,6079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του

Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7325, 7326.
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 547-550, 643,651-654.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 643,
τόµ. ΣΤ, σ. 4595,τόµ. Ζ, σ. 5784,6185, τόµ. Ι, σ. 8314,
8433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε την αποκατάσταση της ρωγµής στον προβλήτα του λιµανιού της Σκιάθου. τόµ. Γ, σ. 2110, 2111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2175, 2176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας Τριάδας και
Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από το πρόγραµµα απονιτροποίησης. τόµ. Γ, σ. 2651.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2866-2868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την επιστολή της FIFA στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
τόµ. Δ, σ. 3206,3207,3208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3441,3547,3582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ’αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη
Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου".
τόµ. Ε, σ. 4058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους δανειολήπτες του
Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ). τόµ. Ε, σ. 4148,4149.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4471 4473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5565-5567,5770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5911,5912.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5913,
6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6260.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της ΚΟΝΤΙ. τόµ. Η, σ. 6662,
6663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου. τόµ. Η, σ. 6949.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7439.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις βασικών
φαρµάκων από την αγορά. τόµ. Θ, σ. 7426,7427,7428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7487.

Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8020,8030,8031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8147, 8148,8177,8178, τόµ. Ι, σ.
8397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8312-8314,8342,8433,8470.
Οµιλία του σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή η
νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της
Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι, σ. 8397.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 669,670.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1604.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
Β, σ. 1824, 1825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2341.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2826,2837.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3161, 3164,
3174.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3166.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4552,4561.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4552,4561.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5824,5985.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5824, 5825.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5839,
5840.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5855.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5985,5986,5994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8527,8653,8654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8933,8966,8967.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8966.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 252,253,257,339, 340,
341, 348.
Αναφορά του στα κρούσµατα ελονοσίας που σηµειώθηκαν στον Νοµό Λακωνίας. τόµ. Α, σ. 257.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1082.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1301,1305.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή οφειλών στους οικιακούς λογαριασµούς ρεύµατος των
κατοίκων της Καρύστου. τόµ. Γ, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-

πείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3544.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3635.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3635, 3641, 3647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων. τόµ. Δ, σ. 3818, 3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4097.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4272-4274,4275.
Επιστολή του του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6248,6249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
του έργου παραγωγής των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων κρανών στην "Ηλεκτροµηχανική Κύµης". τόµ. Η, σ. 6911,6912.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
Ορισµός του ως Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ. Ι, σ. 8496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8507,8508,8640, 8641, 8643.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8508,
8643, τόµ. ΙΑ, σ. 9469.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 8510,
8642,8643.
Αναφορά του στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8641,8643,8644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
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-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9057, 9468, 9469.
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Α, σ. 167,168,169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 695.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2424,2425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν ή
µετατάχθηκαν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις
Περιφέρειες και τους Δήµους. τόµ. Γ, σ. 2820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Δ, σ.
3814.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4574,4575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Η, σ. 6958, 6959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7466.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1098.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1098.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1193,1194.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2304.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5293.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 615,616.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1089.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1521,
τόµ. Θ, σ. 7894.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1552.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού. τόµ. Γ, σ. 2541,2542.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών έργων. τόµ. Δ, σ. 3202.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής στις θερµοκηπιακές
καλλιέργειες. τόµ. Ε, σ. 4144,4145,4146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2261.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3031.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3479, 3480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4107,4108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6752,6753.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7017, 7029.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 7023,
7030.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7719.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας. τόµ. Θ, σ.
7892, 7893.
Αναφορά της στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ.
7914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7914.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 573.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ, σ. 2013,2014.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των περιστατικών υποσιτισµού µαθητών σε σχολεία
της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4085,4086,4152,4153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ.
7702,7704.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτω-

ση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7709,7710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8154.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 999.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1116.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3739.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8858,τόµ. ΙΑ, σ. 8916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9063.
ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 738.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2380.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 325, 326.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1606,1607.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1716.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη µέτρων του Άξονα 3 στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Γ, σ. 1982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2248.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη λήψης µέτρων για δραστική πτώση των τιµών στα προϊόντα που απαρτίζουν το "καλάθι της νοικοκυράς". τόµ. Γ, σ.
2635,2636.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7807.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8081.
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
στην
Κυβέρνηση.
τόµ.
Β,
σ.
1113,1114,1115,1123.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας

της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8074.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 44.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 955.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2673-2675,2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
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Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8375, 8376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8865.
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 550 643, 654-656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1360,1361.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2706.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
κλεισίµατος της εφηµερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". τόµ. Γ,
σ. 2915,2916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των ευπαθών οµάδων από τις αυξήσεις
της έµµεσης φορολογίας και των τιµολογίων στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις

Ύδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ. Δ, σ. 3668,3669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5503,5505,5517,5518,5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5807-5809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6627,6628,6716, 6717.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6923.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7322, 7347, 7350, 7352.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7323, 7347, 7352.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7793,7794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8857, τόµ. ΙΑ, σ. 8915.
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών
της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της Δηµόσιας περιουσίας για τη στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε, σ. 3952, 3953.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 228,310, 311, 312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 622.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
814,817,818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 959,960.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1125,1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1294.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1294,1306.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1585,1586.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2078, 2079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2167 - 2170.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2591, 2592, 2593, 2600, 2601, 2602.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2601,
τόµ. Θ, σ. 8194,8195, τόµ. Ι, σ. 8531,8532,8645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2700.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2872, 2873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην α-

γορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3028.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3499.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3630, 3645, 3646.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3743,3744.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4093,4110,4111,4192,4207,4223.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5406.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ, σ. 5448-5449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5578, 5582, 5583, 5782, 5783,
5785, 5788, 5789.
Αναφορά του στη σύνοδο του Eurogroup για το χρέος της
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Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση
και τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ, σ. 5578,5585.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5780,
5913,6045, τόµ. Θ, σ. 8196, τόµ. Ι, σ. 8648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5830,5831.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5931,5932.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5932,6045.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5990,5991.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6034,6034,6068,6069,6084,6086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7013,7039,7041,7268,7276,7277,7278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7324.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων
δοµηµένων
επιφανειών".
τόµ.
Θ,
σ.
7444,7448,7449,7450.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7472,7473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7904,
7905.
Αναφορά του στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ.
7912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8021.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8021.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8166,8182,8195,8196.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8331-8333,8370, 8371, 8372, 8457,8463.
Αναφορά του στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8522,8584, 8585,8645, 86758677,8695,8709.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8584.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος των
φωτορεπόρτερ κ. Μ. Λώλου. τόµ. Ι, σ. 8885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8885, 8886,τόµ. ΙΑ, σ. 8926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, 9059, 9525, 9528.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9523.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 630,631.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1217.
Οµιλία της σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1493,1494,1495.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1579,τόµ. ΣΤ, σ. 4590,4591,τόµ. ΙΑ, σ. 8947, 8948, 8950,
9543.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1587.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2211-2213.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών Φ.Π.Α. µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. τόµ. Γ, σ. 2757, 2758, 2759.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2824, 2831, 2836, 2837,
2838.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3159, 3164,
3166, 3168.
Αναφορά της στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4550,4551,4557.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4550,4557.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4558,τόµ.
Ζ, σ. 5931,6044,6045, τόµ. ΙΑ, σ. 9538.
Οµιλία της σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4573.
Αναφορά της στον τρόπο επιλογής των δύο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4574.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4604,4605,4626.
Αναφορά της στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4626.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5923,5924,5925.
Αναφορά της σχετικά µε την εµπλοκή του ονόµατος του
συζύγου της Ι. Κούβελου για εξαγωγή συναλλάγµατος. τόµ.
Ζ, σ. 6044-6045.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. Η, σ. 7386,7387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7749.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8187.
Αναφορά της στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
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ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8864,τόµ. ΙΑ, σ. 8944, 8945, 8947,
8948.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8944,8945.
Αναφορά της επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8945.
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. Η, σ. 6953.
Δήλωσή του ότι η παράγραφος 2 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 995 και ειδικό 74 που αφορά στα κριτήρια χορήγησης επάρκειας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», απαλείφεται.
τόµ. ΙΑ, σ. 8936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8936.
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 735.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2994, 2995.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3512.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
κατάργηση εισφορών των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια
και µείωση της αξίας των αποθεµατικών τους. τόµ. Ε, σ.
4546.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των Δήµων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησια-

κού Προγράµµατος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". τόµ.
ΣΤ, σ. 5488,5489.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7026, 7265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8491-8493,8556, 8557, 8558,
8626,8627,8641,8698,8699,8712.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού Π. Οικονόµου
ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950 και
ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και που αφορά στην ανάκληση
αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών και τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8626, 8627.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ.
8645,8698, 8557.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 10921094,1095,1096,1098.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ.
1487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3009.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5937.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 248,310.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 263,
τόµ. Δ, σ. 3047, 3113.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 412,415,416,417.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3043, 3047.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. Δ, σ. 3149, 3150.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3150, 3151.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3262.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3833.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3902, 3907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4008,4044,4054.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4275.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών, την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5514,5518,5519.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6640, 6725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
".
τόµ.
Η,
σ.
6768,6813,6855.
Οµιλία του σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαφορές
στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Η, σ. 6898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7274,7276,7278.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ, σ. 7430-7431.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ, σ. 7500.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 226, 228, 234, 235,
236,245,246,262,263,278, 311, 323, 331, 344, 345,
352,449.
Αναφορά του στην πρόταση πρόσκλησης του Προέδρου
της Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ. τόµ. Α, σ. 262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωµένων. τόµ. Α, σ. 845,846,847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους εργαζόµενους του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών. τόµ. Α, σ. 848,849.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1480,1481.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ). τόµ. Β, σ. 1820,
1821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου Λακωνίας. τόµ. Γ, σ. 2031,
2032.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατακόρυφη αύξηση των αστέγων στη χώρα µας. τόµ. Γ, σ. 2640,2641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας. τόµ. Γ, σ. 2767,
2768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική για τον τρόπο λειτουργίας των φαρµακείων.
τόµ. Γ, σ. 2818,2819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους άστεγους στην Ελλάδα. τόµ. Δ, σ. 3622,
3623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων που διαµένουν σε ιδρύµατα. τόµ. Δ, σ. 3892,3893.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του ν.
3868/2010 για την αµοιβή των πρόσθετων εφηµεριών των
ιατρών του ΕΣΥ. τόµ. Ε, σ. 3971,3972.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και του Κέντρου
Υγείας Πλωµαρίου στη Γ’ ζώνη εφηµεριών. τόµ. Ε, σ.
3972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης του προνοιακού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(ΚΕΑΤ) Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως ηλικίας των φιλοξενούµενων. τόµ. Ε, σ. 4310, 4311.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 5334,5335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Τρίπολης. τόµ. Η, σ. 7302, 7303, 7304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου µε τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ, σ. 7895,
7896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις των προµηθειών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. Θ, σ.
8230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9488, 9555.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµί-

σεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6104.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
7304,τόµ. ΙΑ, σ. 9488.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
381,τόµ. Β, σ. 1631, 1632, τόµ. Ζ, σ. 5859,τόµ. Θ, σ.
8195,τόµ. ΙΑ, σ. 9475, 9489, 9520, 9521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του ΤΕΙ Αθηνών.
τόµ. Α, σ. 392,393,394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1435,1448,1449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2204 - 2206, 2207, 2209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του
πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
(Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας
Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8184,8197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9521, 9522.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9522.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την καθήλωση των πλοίων
στην Κέρκυρα λόγω του Ρωσικού Νηογνώµονα. τόµ. Α, σ.
126,127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του δρόµου Λάρυµνα - Μαρτίνο στη Φθιώτιδα. τόµ.
Α, σ. 155,156.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης. τόµ. Α, σ. 157,158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νοµό Αχαϊας. τόµ. Α, σ. 843,844.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του επενδυτικού νόµου του 2004.
τόµ. Γ, σ. 2017,2018.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ και την παροχή εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των έργων των αυτοκινητοδρόµων. τόµ. Γ, σ.
2630,2631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Γ, σ. 2765, 2766, 2767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ, σ.
2807,2808.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2878-2880.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2904,2906.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3637 - 3640,
3646, 3648.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και
Ροδόπης. τόµ. ΣΤ, σ. 5335,5337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των Δήµων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". τόµ.
ΣΤ, σ. 5489,5490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. τόµ. Η, σ.
6617,6618.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια
Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η, σ. 6983, 6984, 6985.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση προτάσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που αφορούν στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του Ηρακλείου. τόµ. Ι, σ.
8387,8388.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτεργατών των πλοίων "ELLIT" και "IONIAN QUEEN". τόµ. Ι, σ.
8389,8390,8391.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή

της χρηµατοδότησης και των εργασιών στο φράγµα των Αχυρών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α, σ. 442,443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 619.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1532.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2991,3025, 3036, 3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6738,6769,
6811,6820,6861.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
6817,τόµ. Θ, σ. 7894.
Οµιλία του στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6820.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
µικροµεσαίων αγροτών όσον αφορά την προµήθεια των
καλλιεργητικών εφοδίων. τόµ. Θ, σ. 7894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7905 7907.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση,σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου. τόµ. Γ, σ. 2059, 2060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2339.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος για το Νοµό
Μαγνησίας. τόµ. Δ, σ. 3144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3145,
3146,τόµ. Θ, σ. 8175.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος του τουρισµού της χώρας
στο εξωτερικό. τόµ. Η, σ. 6798,6799.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο". τόµ. Η, σ. 6978, 6979, 6980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7332, 7333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8144, 8145,8174,8175,8207,8210.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8664.
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Μαγνησίας. τόµ. Δ, σ. 3627, 3628, 3629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ’αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη
Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου".
τόµ. Ε, σ. 4058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1295-1297.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1307.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1614, 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2313,2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:

"Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". τόµ. Ι, σ.
8287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8309-8311, 8341,8431,8432,8433,8471.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 22,75,76.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 639.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2259.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3096, 3097, 3098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5450,5457.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ.
5457,τόµ. Η, σ. 6915.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6915.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Οικοτροφείου της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής
Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και την ενδεχόµενη συγχώνευση της Σχολής µε την αντίστοιχη του Αγίου Νικολάου
Κρήτης. τόµ. Α, σ. 444,445.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού
και Τουρισµού της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1492.
Οµιλία του σε ερώτηση,σχετικά µε την απόφαση Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για καταδίκη του Ολυµπιακού Βόλου. τόµ. Γ, σ. 2059, 2060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναλειτουργίας του Κολυµβητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2558,2560.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
µνηµείων της Μάνης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μάνης.
τόµ. Γ, σ. 2638,2639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάθαρση
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ. Γ, σ. 2649,2650,2651.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης. τόµ. Γ, σ.
2769, 2770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά στην Αθήνα. τόµ. Γ, σ. 2771, 2772.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αθλητικά Κέντρα του Ηρακλείου, από ελλιπή χρηµατοδότησή τους. τόµ. Γ, σ. 2857, 2858.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανακατασκευή του
κτηρίου του Δηµοτικού Σχολείου Μυστρά για τη στέγαση
του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού (ΙΝΕΒΥΠ). τόµ. Γ, σ. 2859, 2860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος για το Νοµό
Μαγνησίας. τόµ. Δ, σ. 3144, 3145.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την επιστολή της FIFA στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
τόµ. Δ, σ. 3206,3207,3208.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. του Δήµου Χάλκης για εξεύρεση επενδυτών για την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του νησιού Αλιµιά
της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε, σ. 3967,3968.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης και στέγασης που αντιµετωπίζει
το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 3969,3970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη του 2012 ως " Έτους Νικηφόρου Βρεττάκου" και τη
χρηµατοδότηση των επετειακών εκδηλώσεων των εκατό
χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Ε, σ. 4460, 4461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5355,5432,5437,5443,5444,5445,τόµ. Ζ, σ.
5615.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη Σχολή του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στην Κέρκυρα. τόµ. Η, σ. 6418, 6419, 6420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά. τόµ. Η, σ. 7305,
7306.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). τόµ. Α, σ.
161,162,163.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 306, τόµ. Β, σ. 1544, τόµ. Γ, σ. 2214, 2277,
2851,τόµ. Δ, σ. 3046, 3047, 3446, 3449, 3453,3547,
3708,τόµ. Η, σ. 7304, τόµ. Θ, σ. 7894, τόµ. Ι, σ. 8503.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) σχετικά µε τη διαδικασία της
συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-

σεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1636.
Αναφορά της στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1997.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 1997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2069-2071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2677-2680,2720,2721.
Οµιλία της σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ’όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3247, 3248.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3247,3248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3248,3252.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ,
σ. 3664,3665.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3896,3897,3914.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3916,
τόµ. Η, σ.6639,6640,6808,6809.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. του Δήµου Χάλκης για εξεύρεση επενδυτών για την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του νησιού Αλιµιά
της Δωδεκανήσου. τόµ. Ε, σ. 3967,3968,3969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5564,5768-5770, 5772, 5786,
5789, 5791.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Ζ, σ. 6045,6068.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
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Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6624-6626,6640,τόµ. Η, σ. 6714.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6804.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) για τον τρόπο διεξαγωγής
της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότ ητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης" του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος" και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών"". τόµ. Θ, σ. 7432.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7442,7443.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. τόµ. Θ, σ. 7888, 7889,
7890.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτεργατών των πλοίων "ELLIT" και "IONIAN QUEEN". τόµ. Ι, σ.
8389,8390,8391.
Αναφορά της στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8390.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα
της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης». τόµ. Ι, σ. 8477.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της
Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου». τόµ.
Ι, σ. 8485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8497-8499,8555,8623,8629-8631,
8675.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ.
8623,8698,8699.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού κ. Π. Οικονόµου ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950
και ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και που αφορά στην ανάκληση
αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών και τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8629.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 577.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1208,1209.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1673.
Αναφορά του στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ, σ. 3529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6180, 6241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοθεία
στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 6954,
6955.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9452,
9541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9042-9044, 9453, 9454, 9455, 9456, 9542, 9555,
9556, 9557.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9455.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9542.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 379,380,822,823,τόµ. Β, σ.1088,1089,τόµ. Γ,
σ.2924, τόµ. Δ, σ. 3880,3916, τόµ. Ε, σ.4284, τόµ. ΣΤ, σ.
4584, τόµ. Ζ, σ. 5871,5872, τόµ. Η, σ. 6639,6640,7391,
τόµ. Θ, σ. 7734, τόµ. Ι, σ. 8642,8643,8644,8648, τόµ. ΙΑ,
σ.9538.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 381, 539,643,825, τόµ. Β, σ. 1122, 1123, 1425,
1438, 1439,1440,1441,1442,1443,1562,1563, τόµ. Γ, σ.
2919,2920,2925, τόµ. Δ, σ. 3145,3146,3475,3477,3479,
τόµ. ΣΤ, σ. 4578, τόµ. Ζ, σ. 5551, 5555, 5839, 5840,
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5868, 5869,5871,5872,5873,6253,6258,6260, τόµ. Η, σ.
6589,6725,6726,7381, τόµ. Θ, σ. 7486, 7855, 7857,
7899, 8187,8188,8189,8194,8195,8196,8200, τόµ. Ι. σ.
8319,8322,8323,8325,8329,8635,8643,8644,8645,8646
,8647,8648,8709,8710,8711,8714, τόµ. ΙΑ, σ. 9487,
9488, 9489, 9490, 9492, 9504, 9521, 9522, 9539, 9551,
9556.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας
του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Σπάρτης. τόµ. Α, σ. 806.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 826.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία. τόµ. Α, σ. 843.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της βίας κατά
των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωµένων. τόµ. Α, σ.
847.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κρίτσας Λασιθίου.
τόµ. Β, σ. 1041.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ.
1088,1089,1122,1123,1124,1436,1648,1649,1650, τόµ.
Δ, σ. 3247,3248, τόµ. Ζ, σ. 6030.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1238.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών, δόµησης, ελέγχου κατασκευών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1436.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε θέµατα γεωπολιτικής
στρατηγικής. τόµ. Β, σ. 1646.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ, σ.
2065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2257.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα γεγονότα που εξελίσσονται στις φυλακές Κορυδαλλού στις 12 Δεκεµβρίου 2011.
τόµ. Γ, σ. 2614.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, η οποία δεν
συζητήθηκε, σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Δ, σ. 3224.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε τη διαδικασία που
θα τηρηθεί σε σχέση µε την τροπολογία για την υφ’όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ, σ.
3247, 3248.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη.
τόµ. Δ, σ. 3635.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου Λακω-

νίας µε εξειδικευµένο µόνιµο ή εποχικό προσωπικό. τόµ.
Δ, σ. 3695.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της διακοπής
του νερού στο νησί της Αίγινας. τόµ. Ε, σ. 3944.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την παραχώρηση του "ΞΕΝΙΑ" Σπάρτης προς το
Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 4255.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά µε τη διαδικασία
της συζήτησης επί του Απολογισµού και Ισολογισµού του
Κράτους. τόµ. Ε, σ. 4371.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα
µας. τόµ. Ε, σ. 4537.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων
σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της χώρας. τόµ. Ε, σ. 4540.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα βίαια επεισόδια και στις
καταστροφές που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας,
κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών
την Κυριακή 12/2 στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5378.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ. 5832,5835,5836.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία
των Οµολογιούχων". τόµ. Ζ, σ. 5920.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού
περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής
του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο
εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 6029,6030.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6033,6036.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µεταφορά πιστώσεων από τους λογαριασµούς
των αεροδροµίων Ρόδου και Κω για τη χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Η, σ. 6595.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το "κούρεµα" των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η, σ. 7390,7391.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τους Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού και την είσπραξη των οφειλών τους από το δηµόσιο.
τόµ. Ι, σ. 8393.
Οµιλία του σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή τη
νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της
Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι, σ. 8397.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αυτοκτονία του πολίτη
Δηµήτρη Χριστούλα στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040.
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Αναφορά του (Προεδρεύων) στον δεκαοκτάχρονο που
νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση και που καταγγέλλει ότι
κακοποιήθηκε στη Γενική Αστυνοµική Δ/νση Ηρακλείου
Κρήτης και στην επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των Φωτορεπόρτερς και ο ειδικός φρουρός στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ,
σ. 9040.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της πρότασης του Βουλευτή
κ. Μ. Κριτσωτάκη για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη
µνήµη του Δηµήτρη Χριστούλια, που αυτοκτόνησε στο Σύνταγµα. τόµ. ΙΑ, σ. 9040.
ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 578.
Αναφορά της στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 951.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1254.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1608.
Αναφορά της στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ, σ. 2083.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2083.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3536.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3737.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9504.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης

Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 953.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 954.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ, σ. 2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2702.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2995.
Αναφορά του στην έκτακτη εισφορά ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ. τόµ. Δ, σ. 2995, 2996.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7742, 7743.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 674.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2237.
ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ, σ.
5528.
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Ξ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 625.
Παραίτησή της από τη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ.
Β, σ. 1488.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2228-2230.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8047.
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού του παραεµπορίου. τόµ. Α, σ. 123,124.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1170,1174.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1174,
τόµ. Ε, σ. 4557,4558, τόµ. Ι, σ. 8510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις" (Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της
Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση
των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1290,1301,1308.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1301,1305.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση
Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.

Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη λήψης µέτρων για δραστική πτώση των τιµών στα προϊόντα που απαρτίζουν το "καλάθι της νοικοκυράς". τόµ. Γ, σ.
2636,2637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3438, 3446, 3455, 3456,
3459,3504,3517,3520,3527,3565.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3446,3520,τόµ. Ι, σ. 8590, 8606, 8607, τόµ. Ι, σ. 8713,
8714.
Αναφορά του στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ, σ. 3528.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3642.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παράταση αποπληρωµής των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. Δ, σ. 3698,3699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα θέµατα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, πιστοποίησης και ελέγχου
που αφορούν τους βιοκαλλιεργητές αγρότες της χώρας.
τόµ. Δ, σ. 3828,3830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση του χρόνου αποπληρωµής από τους δανειολήπτες του
Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ). τόµ. Ε, σ. 4148,4149.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και του εµπορικού κόσµου του ακριτικού Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε, σ. 4331,4332.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια στα είδη
πρώτης ανάγκης και τις υπερτιµολογήσεις από µέρους των
πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. Ε, σ. 4333,4334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.". τόµ. Ε, σ. 4456, 4457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις υψηλές τιµές των προϊόντων στη χώρα µας σε
βάρος των καταναλωτών. τόµ. Ε, σ. 4547,4548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
κατάργηση εισφορών των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια
και µείωση της αξίας των αποθεµατικών τους. τόµ. Ε, σ.
4546,4547.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και τη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4554.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων της επιχείρησης "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ". τόµ. ΣΤ, σ. 5486,5488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενεργοποίησης ελεγκτικών µηχανισµών προς αποφυγή των φαινοµένων "ελληνοποίησης" εισαγόµενων αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης. τόµ. Ζ, σ. 5552,5553.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5988,5989,5990,
5992,5993,5995,5996.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
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Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης των τιµών στην αγορά. τόµ. Η, σ.
6421, 6422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαφορές
στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Η, σ. 6898,6899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7459,7460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις στη Συµφωνία Ίδρυσης της
Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου». τόµ.
Ι, σ. 8485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8491,8508,8509,8520,8588, 8589,
8590, 8593, 8594, 8595, 8598, 8605, 8607,8699,
8701,8714.
Ό
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της αυξηµένης λαθροµετανάστευσης στη Λακωνία.
τόµ. Α, σ. 841,842,843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ.
Β, σ. 1801, 1802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1373,1374,1375.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµο-

γής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2699,2700,2701.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του ειδικού ένστολου προσωπικού ασφαλείας που ανήκει
σε ΝΠΔΔ, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Δ,
σ. 3827,3828.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των υπαρχόντων κλιµακίων Πυροσβεστικής στη Λέσβο. τόµ. ΣΤ,
σ. 5305,5308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας µε µόνιµο προσωπικό.
τόµ. Ζ, σ. 5971,5972,5973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στη Λακωνία. τόµ. Η, σ.
6792,6793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7351, 7352,τόµ. Θ, σ. 7664.
Δήλωσή του ότι αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου
της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να αποσύρει την εκπρόθεσµη τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις", µε γενικό αριθµό 992 και ειδικό
αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου
13 παράγραφος 2 του π.δ. 114/2010 και του άρθρου 76
παράγραφος 1 του ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, και ότι θα
ξαναέρθει ως εµπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας. τόµ. Ι, σ. 8437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9511.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9511.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 57.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.
τόµ. Α, σ. 306, 307.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-
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σεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4187.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. τόµ. Α, σ.
187,188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση ,σχετικά µε τη διαρροή
εισοδηµάτων προς Βουλγαρία και Σκόπια εις βάρος των
παραµεθόριων περιοχών της Βορείου Ελλάδος. τόµ. Α, σ.
445,446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 742.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 742,743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Γ, σ. 2037,
2038.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκτακτη
εισφορά στα ακίνητα µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η.
τόµ. Γ, σ. 2039, 2040.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση των προστίµων που αφορούν τις πρώτες κατοικίες των Παλιννοστούντων Ποντίων της τέως ΕΣΣΔ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών. τόµ. Γ, σ. 2063, 2064, 2065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης. τόµ. Γ, σ. 2773, 2774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση του Τελωνείου Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου. τόµ.
Δ, σ. 3624, 3625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατάργησης του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω της ΔΕΗ. τόµ. Δ, σ. 3626, 3627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση στον κλάδο της εστίασης. τόµ. Δ, σ. 3886,3887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις. τόµ. Δ, σ. 3888,3889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της υπ’αριθµ. 66-2 Απόφασης του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σχετικά µε τη
Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συµµετοχής και τη Μεταρρύθµιση του Εκτελεστικού Συµβουλίου".
τόµ. Ε, σ. 4058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. τόµ. Ε, σ. 4142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών σε κατόχους δηµοσίων κτηµάτων στην πόλη της Καβάλας. τόµ. ΣΤ, σ. 5300,5301.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για

σχεδιασµό κατάργησης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ, σ. 5330.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΣΤ, σ. 5331,5332,5333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Διοίκησης του ΙΚΑ στους πρώην εργαζοµένους της βιοµηχανίας "ΣΒΕΚΗ". τόµ. Η, σ. 6790.
Οµιλία του σε ερώτηση , σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η, σ. 6986, 6987.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού.
τόµ. Η, σ. 6987.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
τόµ. Η, σ. 6953.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 742,743,746,891.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
743.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 891.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ.
Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2370 - 2372.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3460, 3478, 3479,3488,3493,
3497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4593,4628.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολι-
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τών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4594,4628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6052,6054,6067,6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της διεθνούς σύµβασης για την ίδρυση του Κέντρου
Επιβολής του Νόµου στη Νοτιοανατολική ΕυρώπηSoutheast European Law Enforcement Center (SELEC)".
τόµ. Η, σ. 6438.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8506,8623,8627,8639,8640,86498651.
Δήλωσή του ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950 και ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και που αφορά
στην ανάκληση αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών και
τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα δικαιώµατα
των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας
και άλλες διατάξεις" µε µια αναδιατύπωση για να τελειώσει
η εκκαθάριση. τόµ. Ι, σ. 8623.
Αναφορά του στη δήλωσή του ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950 και ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
και που αφορά στην ανάκληση αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών και τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8627.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1268.
Παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
Διορισµός του στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ανάγκη τόνωσης της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3878,3879,3880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας. τόµ. Ε, σ.
4535,4536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας για τη
χώρα µας. τόµ. Ζ, σ. 5968,5969,5970.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8067.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 403.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2316.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων ιδιωτικών επιχειρήσεων µε εγγύηση του
δηµοσίου. τόµ. Ε, σ. 4260,4261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών σε κατόχους δηµοσίων κτηµάτων στην πόλη της Καβάλας. τόµ. ΣΤ, σ. 5300,5301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5443.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9530.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 733.
Αναφορά του σε θέµατα γεωπολιτικής στρατηγικής. τόµ.
Β, σ. 1645.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1645, 1649.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2368, 2369.
ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 658.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2306.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3725.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4400.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6099.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6290.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 638.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4466,
4484, 4505.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4505.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 330, 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 727,728.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1111,1112.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. τόµ. Β, σ. 1795, 1796, 1797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2231.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2888.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4118.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4412.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9541.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1672.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3732.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ανακοίνωση του υπ’αριθµόν 109/11.11.2011 Προεδρι-

κού Διάταγµατος µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός.
τόµ. Β, σ. 1489.
Ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησής του. τόµ. Β, σ. 1495-1498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησής του για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1666.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ειδικό τέλος που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ.
Γ, σ. 2123, 2124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική
οικονοµία και στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ, σ. 2125, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2458-2461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα διαφυγόντα κρατικά έσοδα απο λαθρεµπόριο καυσίµων. τόµ. Δ, σ.
3152, 3153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σχέδια
της Κυβέρνησης για µειώσεις µισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Δ, σ. 3154, 3155.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4630-4633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταµείων. τόµ. Θ, σ. 8223, 8224,
8225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το κούρεµά του από την
Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ, σ. 8225, 8227.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. τόµ. Α, σ.
187,188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θέµα επαναδραστηριοποίησης της "SIEMENS" στην Ελλάδα. τόµ. Α,
σ. 390,391,392.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 637.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1089,1090.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-
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σεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1511,1512.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2072,2073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2177, 2178 - 2180.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2582,
τόµ. Δ, σ. 3483,3485,3553,τόµ. Ε, σ. 3948,τόµ. ΣΤ, σ.
4576,τόµ. Η, σ. 6589,τόµ. Ι, σ. 8379.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2596,2597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υστέρηση στα δηµόσια έσοδα. τόµ. Γ, σ. 2814.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για
ποινική δίωξη του Προέδρου του ΕΦΕΤ για παθητική δωροδοκία σε βαθµό κακουργήµατος για την υπόθεση των υποβρυχίων. τόµ. Γ, σ. 2854, 2855.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ.
2918,2924.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2924,
τόµ. Ε, σ. 4476, τόµ. Η, σ. 7391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτοποίηση του σκανδάλου "SIEMENS" και τη λειτουργία των έτοιµων σταθµών του µετρό . τόµ. Δ, σ. 3086, 3087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3423, 3433 – 3435,3485,
3491,3553, 3554.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3731.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή µέσω δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε, σ. 3948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
µε κοινές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου. τόµ. Ε, σ. 4140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φοροδιαφυγή µέσω δελτίων του ΟΠΑΠ. τόµ. Ε, σ. 4256,4257.

Αναφορά του σε µέλος του "κυκλώµατος τοκογλυφίας της
Θεσσαλονίκης". τόµ. Ε, σ. 4257,4258.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παραίτηση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ.
Ε, σ. 4329,4330.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4378-4380,4421-4423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4473,
4474, 4504.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4473, 4504, 4560.
Αναφορά του στην πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το έλλειµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε, σ.
4504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις υψηλές τιµές των προϊόντων στη χώρα µας σε
βάρος των καταναλωτών. τόµ. Ε, σ. 4547,4548.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4560.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4569,4576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
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Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4588-4590,4624.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4624.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΣΤ, σ. 5331,5332,5233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5567-5569,5771,5772.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5847.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού
Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο
εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ.
5903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5903,5904,5914,5915,5916.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5915,5992, 6043.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5992,5993.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ.Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο εισάγεται
προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6043,6044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της διεθνούς σύµβασης για την ίδρυση του Κέντρου
Επιβολής του Νόµου στη Νοτιοανατολική ΕυρώπηSoutheast European Law Enforcement Center (SELEC)".
τόµ. Η, σ. 6438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
της EUROSTAT για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ.
Η, σ. 6587, 6588, 6589, 6590, 6591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI. τόµ. Η, σ. 7391,7392.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7440.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7462,7463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8032,8033,8063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για "πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ. Θ, σ. 8231, 8232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8314,8315,8316,8317,8343, 8344, 8359,
8377,8434,8435,8437,8471.
Αναφορά του στην απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των
διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 του π.δ.
114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του
ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κράτησης των
αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε ως εκπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
8437.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8517,8518.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6754.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8955.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3504,3533,3534-3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8307,8308, 8344, 8345, 8369, 8377,8429,
8469.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 736.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1187.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1599,1600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2251.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2904,2905.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4104,4218.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4403.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5560,5766,5767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6030-6032.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6751,6833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8022.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2243.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1243 - 1245.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης
Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης
Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1660-1662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2422-2424.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3104, 3112, 3113.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ’ όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3246, 3247,
3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3246,3247,3248.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3247,3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3497,3498.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4003,4006,4007,4008,
4043,4044,4046,4047,4050,4053,4055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5796, 5801,
5811, 5816-5818, 5820,5825, 5826,5827,5828,5829,
5830,5831,5832,5833,5834,τόµ. Η, σ. 6510, 6511, 6512,
6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6530, 6531, 6532,
6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6542, 6543, 6553,
6554, 6555, 6557,6665, 6667.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5801.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5820,5831,5832.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5852, 5854, 5855.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του "Βιολογικού Καθαρισµού Γεωργιούπολης και της
ευρύτερης περιοχής" στο Δήµο Αποκορώνου Χανίων. τόµ.
Α, σ. 117,118.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1241 - 1243.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1391,1415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1392,1409,1415,1416,1439.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης
Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1519-1521,1522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Πράσινου Ταµείου και τις συνέπειές της στην υλοποίηση των ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα και τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Γ, σ. 2013,2014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
των ελληνικών νησιών στο τουρκικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ, σ. 2015,2016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2366 - 2368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας Τριάδας και
Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από το πρόγραµµα απονιτροποίησης. τόµ. Γ, σ. 2651,2652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στα τιµολόγια της Δ.Ε.Η. τόµ. Δ, σ. 3149, 3150, 3151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών έργων. τόµ. Δ, σ. 3202,3203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Στερεάς Ελλάδας και
της Εύβοιας. τόµ. Δ, σ. 3204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".

τόµ. Ε, σ. 4095-4097,4101,4121,4158,4161, 4171,4176,
4177,4190-4192.
Αναφορά του στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος
2010". τόµ. Ε, σ. 4154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των διαδικασιών ενεργοποίησης της ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης του όρους "Μαίναλον". τόµ. Ε, σ. 4254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης µη έγκρισης της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ
στη Σιθωνία Χαλκιδικής. τόµ. Ε, σ. 4302, 4303.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5859 - 5861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου. τόµ. Η, σ. 6949, 6950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο
Πεντελικό Όρος. τόµ. Η, σ. 6951, 6952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7688,7724-7726,7726,7728,7731,7734, 7741,
7752, 7753, 7757,7840,7842,7846,7852,7 853,7855,
7856,7859,7860,7863,7864,7865,7866,7867.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7734.
Αναφορά του στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ,
σ. 7852.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ.
Θ, σ. 7852,7853.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7855.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µεταλλεία
χρυσού στη Χαλκιδική. τόµ. Α, σ. 808,809,810,811.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των δικαιωµάτων εργαζοµένων του Οµίλου Alapis. τόµ.
Β, σ. 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπό διορισµό µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Γ, σ. 2581.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2781,
2794.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3894,3895,3912,3916.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :"Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση :Αρχές ,Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5499-5501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6182, 6183, 6242, 6243.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω προϋπηρεσίας (40%). τόµ. Η, σ. 6661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7695-7697,7739, 7743,7848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9050, 9456-9461, 9486, 9557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων
από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας". τόµ. ΙΑ, σ. 9427.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ.Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9457.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµί-

σεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6105.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 688.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1669.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ζητεί την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1074.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεώς του για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ.
1220-1223,1258 - 1262.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής Β ‘
Αθηνών κ. Κατσέλη Λουκία - Ταρσίτσα επανεντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β, σ. 1273.
Ανακοίνωση του υπ’αριθµόν 108/9.11.2011 Προεδρικού
Διατάγµατος µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που
υπέβαλλε και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Β,
σ. 1489.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1570-1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2437-2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4619,4620-4622.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

214
κής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 199, 270-272, 352.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
270,272, τόµ. Β, σ. 1563, τόµ. Ζ, σ. 6185, τόµ. ΙΑ, σ. 9327,
9328.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1365.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1562,1563.
Οµιλία της επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1728.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1731,1747.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας. τόµ. Β, σ. 1792, 1793.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2303.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ.
Γ, σ. 2612,2613,2614.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2789,
2790, 2791, 2792, 2796.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της βραχυθεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου
του προστάτη από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. τόµ. Δ, σ.
3084, 3085.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3908,3910.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3916.
Αναφορά της στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5388.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 5388.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε τη στήριξη
της Ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ, σ.
5484,5485.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5991.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5991,5992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6183, 6184,6185, 6243.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7486.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9327, 9328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9486, 9500, 9501.
Οµιλία της επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9501.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αναφορά της στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ.
748,749,750.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
748,749,750.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 749,750.
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Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1213,12141216,1262, 1265.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1573-1575.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ειδικό τέλος που εισπράττεται από τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ.
Γ, σ. 2123, 2124
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2450-2454.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3901,3902,3903,3904,3905,3906.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ.
4575,4577, τόµ. Ζ, σ. 6258.
Οµιλία της σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4576.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4602,4604.
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 675.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5299.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι, σ. 8511.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1100.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή

ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4598,4599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8046,8052,8053.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 61.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας λόγω της ανεξέλεγκτης διακίνησης
πολεµικών όπλων. τόµ. Α, σ. 151,153,154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων του αριθµού λαθροµεταναστών. τόµ. Α, σ. 181,182,
183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας. τόµ. Α, σ. 184,186.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Β, σ. 1043,1044,1045.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1175.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση των διαδικασιών επιτυχούς πώλησης της βιοµηχανίας σιγαρέτων ΣΕΚΑΠ σε υποψήφιο επενδυτή. τόµ. Β, σ.
1789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ. Γ, σ. 2019,2020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση του επαγγέλµατος του αστυνοµικού ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού. τόµ. Γ, σ. 2541,2542.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "υποθέσεις
παρακολούθησης πολιτών και διασφάλισης του απορρήτου
των επικοινωνιών". τόµ. Γ, σ. 2573,2574,2575,2576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου στους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Γ, σ. 2807.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3540, 3541.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου. τόµ. Δ,
σ. 3881,3882,3883.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του ν.
3868/2010 για την αµοιβή των πρόσθετων εφηµεριών των
ιατρών του ΕΣΥ. τόµ. Ε, σ. 3970,3971,3972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4008-4010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Ε, σ. 4246,4248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιθέσεις
σε εθνικά και θρησκευτικά σύµβολα. τόµ. Ε, σ. 4249,4250.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5451,5452.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5851, 5852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7259.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοι-

κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8533,8534.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1351,1366-1368,1369.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β,
σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1536-1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2667, 2677, 2698,
2707, 2710-2712, 2713, 2714, 2721.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3163, 31643166, 3167, 3168, 3175.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3166.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3175.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη. τόµ. Η, σ. 6953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7327.
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1229.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3501.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6830.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’Περιόδου. τόµ. Α, σ. 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 58.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 737,738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του επενδυτικού νόµου του 2004.
τόµ. Γ, σ. 2016,2017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2035, 2036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα.
τόµ. Ε, σ. 3949, 3950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρα-

τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6278,6279.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8078.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 45, 46,70,76,88.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 532,533,539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 552,553,554.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
553,554, τόµ. Ζ, σ. 5906,5932,5933, τόµ. Η, σ. 6915.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1103,1104.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1515,1516,1517.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή την απεργία των δηµοσιογράφων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Γ, σ. 2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2214,2215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2667,2675-2677,2720.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διαρκούς
Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού
συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των
κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών :"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3436, 3437, 3438,3531,3532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :"Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5497-5499,5504,5505,5518,5519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5815, τόµ. Η, σ.
6510, 6531, 6532.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5858, 5870.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5906-5908,5909,5931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6621-6623,6624,6645, 6711, 6712-6714, 6717,
6729,6991.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση του P.S.I. τόµ. Η, σ.
6914,6915.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6915.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7799,7800,7801,7836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8355, 8356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθ-

µίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8861, τόµ. ΙΑ, σ. 8923.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο της
Κυβέρνησης στους µαθητικούς αγώνες. τόµ. Α, σ.
120,121,122.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1083,1084.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2090,2091,2092, 2094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2296,2297,2307,2308.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2365.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 27852787, 2795, 2797, 2798, 2799.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3723,
τόµ. ΣΤ, σ. 4574,4575, τόµ. Ι, σ. 8532, 8645,8710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3777.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4008.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4390,4391.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4569.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρά-
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πεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4611,4612.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5398,5399.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5398,5400.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ.
5903,5904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5904,5934-5936.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Πρόεδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5934.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6034,6036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6034,6036,6069,6081-6083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7339, 7342, 7343, 7348.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7339, 7348.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 7339, 7348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Στα-

θερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7479-7481.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8021,8055-8057.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8037.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8522,8532,8557, 8590, 8591,
8592,8627, 8677, 8710, 8712.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού κ. Π. Οικονόµου ότι κάνει δεκτή την τροπολογία µε γενικό αριθµό 950
και ειδικό 70 που έχουν υποβάλλει Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και που αφορά στην ανάκληση
αδειών τριών συνεταιριστικών τραπεζών και τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8627.
Αναφορά του στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8645,8646.
ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 692.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1091.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
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αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1427.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2227.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4182.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6194, 6195.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6802.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7794.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουγού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης
Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ, σ.
2909,2910.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διαρκούς
Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού
συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των
κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3098, 3099, 3114, 3115, 3116,
3120, 3121, 3125, 3128.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3113,
3114, 3120, τόµ. Ζ, σ. 5973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3258,3260,3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των οφειλοµένων φόρων από µεγαλοοφειλέτες. τόµ. Δ, σ.
3670,3671.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παραίτηση των οικονοµικών εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ.
Ε, σ. 4329,4330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5824,5834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης του καταστήµατος φρούρησης Κορυδαλλού και των λοιπών καταστηµάτων. τόµ. Ζ, σ. 5980,5981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Η,
σ. 6794,6795.
Οµιλία του στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6807.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6809.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ευχετήρια αναφορά του για καλή Σύνοδο. τόµ. Α, σ. 3.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 470,
760,767,769,772,
τόµ.
Β,
σ.
1078,1081,1083,1095,1098,1099, 1211,1220, 1241,
1253, 1263, 1264, 1668,1710, 1824, 1825, τόµ. Γ, σ.
2231,2295, 2429,2458, 2655, 2921, τόµ. Δ, σ. 3092,
3113, 3264,3273, 3457, 3460, 3713,3715,3716, 3717,
3718,3719,3720,3723,3724, τόµ. ΣΤ, σ. 4570,4571,
4573, 4574,4575,4576,4577, τόµ. Ζ, σ. 5876, 5973,5974,
τόµ. Θ, σ. 7702,7704,7705, 7934, τόµ. Ι, σ. 8427, 8435,
8436, 8438,8439, 8653, τόµ. ΙΑ, σ. 8946,8947, 8948,
8950, 9469, 9474, 9475, 9541, 9543, 9546.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ.
526,527,528,529.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 755,766,768,
τόµ. Δ, σ. 3150, 3151, τόµ. ΣΤ, σ. 4571,4577.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1077.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1493,1494,1495,
1531,1532.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1662, 1663.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1708.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1721,1722,1729-1738,1744,1749,1750.
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Αναφορά του επί της απόφασης της Βουλής για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η
οποία θα αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β,
σ. 1745,1750,1751,1752.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 1995.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Γ, σ. 2157.
Αναφορά του στις µειώσεις του Προϋπολογισµού της
Βουλής, των βουλευτικών αποζηµιώσεων, των µισθών των
υπαλλήλων και στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2286-2288.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2286-2288.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ.
2293,2294,2295,2296, τόµ. Δ, σ. 3720, τόµ. Θ, σ. 7704.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Γ, σ. 2461-2462.
Οµιλία του στην συζήτηση επί των προτάσεών του: α.
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)". τόµ. Γ,
σ. 2656-2658.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
της Εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2861.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2861.
Αναφορά του στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης
λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ, σ.
2921,2922.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3092, 3094, 3113,
3115, 3116.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3457, 3458, 3459.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ.
3712,3713.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3713,3715,3716,3717,3718,3719,3720.

Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3831,3832.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4569,4571,4572,4577.
Αναφορά του στον τρόπο επιλογής των δύο Ανεξάρτητων
Βουλευτών που θα πάρουν τον λόγο κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4571,4572,4573.
Αναφορά του στην πρόταση του πρώην Προέδρου της
Βουλής κ. Απόστολου Κακλαµάνη για αποστολή αντιπροσωπειών της Βουλής σε όλα τα Κοινοβούλια της Ευρώπης
για αλληλεγγύη και ενηµέρωση των θυσιών που υφίσταται ο
Ελληνικός λαός. τόµ. ΣΤ, σ. 4622.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4630.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που
κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους
παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5875.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5977,5978,5979.
Οµιλία του στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6801.
Αναφορά του στην πρόταση του πρώην Προέδρου της
Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα για επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων Βουλευτών στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που συµµετέχουν στο EUROGROUP, για να υπάρξει
κοινοβουλευτική διπλωµατική πρωτοβουλία συνεργασίας,
στήριξης και αλληλεγγύης και µεταξύ των κοινοβουλίων και
των λαών αυτών των χωρών. τόµ. Η, σ. 7072.
Αναφορά του στην πώληση του κυπέλλου του µαραθωνοδρόµου Σ. Λούη. τόµ. Η, σ. 7073.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και
της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αίτησης άρσης της ασυλίας της Βουλευτή κ. Σ. Καλαντίδου. τόµ. Η, σ. 7074.
Παρέµβασή του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις βασικών φαρµάκων από την αγορά. τόµ. Θ, σ. 7428.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
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αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7702-7704.
Παρέµβασή του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος
περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και άλλων κατηγοριών προσώπων"
και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7938.
Αναφορά του στην οµόφωνη ψήφιση από την Ολοµέλεια
της Βουλής της πρότασης νόµου που κατάθεσε ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Κακλαµάνης και εβδοµήντα
τέσσερις Βουλευτές: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών,
δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7942.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός", για να αποσυρθεί η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 47 όπου µετά τις λέξεις "της Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης
και Ροδόπης" και να ξαναέρθει µετά απο συνεννόηση µε τα
κόµµατα. τόµ. Ι, σ. 8398, 8427.
Αναφορά του στην απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των
διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 του π.δ.
114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του
ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κράτησης των
αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε ως εκπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8437.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" για απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 992
και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 13 παράγραφος 2 του π.δ. 114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του ν.3386/2005, σχετικά µε τις
προϋποθέσεις κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µε τους όρους
και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, επειδή είναι εκπρόθεσµη και να ξανακατατεθεί ως εµπρόθεσµη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της. τόµ. Ι,
σ. 8437.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8946.
Αναφορά του στη λήξη των εργασιών της Βουλής. τόµ.
ΙΑ, σ. 8950.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης "Για την τροπο-

ποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", η οποία αφορά την ίδρυση νέας ειδικής
µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής, της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9061.
Αναφορά του σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές.
τόµ. ΙΑ, σ. 9473.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στους Αντιπροέδρους
και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9474, 9479.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή της βουλευτικής σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους
Βουλευτές που κατέχουν θέση στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α,
σ. 125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3706, 3707, 3708,3765, 3770, 3771, 3783,
3784, 3789, 3791.
Αναφορά της στις δηλώσεις, σε Κυριακάτικη εφηµερίδα,
"µέλους του κυκλώµατος τοκογλυφίας της Θεσσαλονίκης",
σχετικά µε τη Βουλή. τόµ. Ε, σ. 3951.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της Δηµόσιας περιουσίας για τη στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε, σ. 3951, 3952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Η, σ. 6536.
Οµιλία της σε ερώτηση , σχετικά µε τη µάστιγα του λαθρεµπορίου κλοπής από οµάδες αλλοδαπών και ηµεδαπών
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η, σ. 6985, 6986, 6987.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Ι, σ. 8279,8280,8281.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
813,824.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία "αξιοποίησης"του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και
του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ.
2610,2611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων των αγροτών της Ιεράπετρας που επλήγησαν από το βακτήριο του e-coli. τόµ. Ε, σ. 4307,
4308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
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φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7317, 7346, 7351.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7346.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7705.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 24, 25, 26, 47, 76,
71.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 946.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1119.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1363.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ. Γ, σ.
2019,2020,2021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2379.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ξενοδοχειακή αγορά στην Αθήνα. τόµ. Γ, σ. 2771.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη Δηµοτική Αγορά Κυψέλης. τόµ. Γ, σ. 2855,
2856.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων. τόµ. Δ, σ. 3147,
3148.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3168, 3169,
3170, 3171.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία που θα τηρηθεί σε
σχέση µε την τροπολογία για την υφ όρον απόλυση κρατουµένων στις φυλακές της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3247, 3248.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3247,3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3247,3248,3261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3711,3750,3771, 3772, 3780, 3785, 3790.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων ιδιοκτησίας αλλοδαπών στο κέντρο
της Αθήνας. τόµ. ΣΤ, σ. 5302.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5399,5400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5400.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5866, 5868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5805-5807, τόµ.
Η, σ. 6527, 6528, 6542, 6554,6667.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
6527,τόµ. ΙΑ, σ. 8947,8969.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την λειτουργία του
Δήµου Αθηναίων. τόµ. Η, σ. 6922.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,

224
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8526,8527.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8863,τόµ. ΙΑ, σ. 8969.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8969.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9520, 9533.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9533.
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 52,53, 89,90.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων περιορισµού του παραεµπορίου. τόµ. Α, σ. 123,124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση

στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 954.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1412,1413,1446,1447.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1447.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1544.
Ορισµός του, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, ως Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. Β, σ.
1546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε το µέλλον της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Γ, σ. 2108, 2109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αµυντικό
σύστηµα της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 2910,2911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2998-3000,3026, 3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3444, 3445,3546.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του Σκοπιανού ζητήµατος. τόµ. Δ, σ. 3820, 3821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4112-4114,4155,4222,4223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιθέσεις
σε εθνικά και θρησκευτικά σύµβολα. τόµ. Ε, σ. 4249.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4276,4277.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5778,5779.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επι-
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τροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5845 - 5847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5918-5920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
".
τόµ.
Η,
σ.
6739,6740,6821,6822.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση του
ραδιοφωνικού προγράµµατος: "Η Φωνή της Ελλάδας". τόµ.
Η, σ. 6982, 6983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7010, 7011,7061,7062,7269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7697-7699,7740, 7741,7845,7846.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8169,8189,8201,8202.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8189,
τόµ. Ι, σ. 8531,8558, 8560, 8607, τόµ. ΙΑ, σ. 9328.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8499-8502,8558, 8559, 8560,
8607,8631-8633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9328.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9468, 9487.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 73, 258,
397, 720, τόµ. Β, σ. 1100,1108, 1178, 1658, τόµ. Γ, σ.
2582, τόµ. Δ, σ. 3509,3520,3525, 3564,3567, 3621, τόµ.
Ε, σ. 3948, 4269, τόµ. Ζ, σ. 5582,5584,5585, 5784, 6185,
6187,6192, 6244, τόµ. Θ, σ. 7916, 7917, 8231, τόµ. Ι, σ.
8309,8314, 8369, 8374, 8375, 8376, 8557, 8558, 8560,
8698,8699,8701,8702, τόµ. ΙΑ, σ. 8922, 9327, 9328,
9452, 9464.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής
δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ.
75.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών.
τόµ. Α, σ. 167.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Α, σ. 170.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 346, τόµ. Β, σ. 1174, τόµ. Δ, σ. 3166, τόµ. Ε, σ.
4557,4558, τόµ. Ζ, σ. 5784, τόµ. Η, σ. 6641,6642, τόµ. Θ,
σ. 7472.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις µαρτυρίες για λιποθυµίες παιδιών από ασιτία στα σχολεία. τόµ. Α, σ. 400.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ.
405.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αιτήσεως " Ένστασις
για παραβίαση του Κανονισµού" που ετέθη από τους κ.κ. Π.
Λαφαζάνη και Β. Μουλόπουλο κατά τη συζήτηση επί των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Α, σ. 722.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της
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προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α,
σ. 725.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ.
753,754, τόµ. Β, σ. 1107, τόµ. Γ, σ. 2617, τόµ. Ε, σ. 4476,
4477, 4478, τόµ. Ζ, σ. 6185, 6187.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί των
προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1656,1657.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του επενδυτικού νόµου του 2004. τόµ. Γ, σ. 2018, 2019.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και του παραεµπορίου στους κεντρικότερους δρόµους των Αθηνών. τόµ.
Γ, σ. 2020,2021.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη εφαρµογής εθνικής πολιτικής για
τον καρκίνο του µαστού. τόµ. Γ, σ. 2023,2024.
Παρέµβασή
του
(Προεδρεύων)
σε
επίκαιρη
ερώτηση,σχετικά µε το µέλλον της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης. τόµ. Γ, σ. 2109.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. Γ, σ. 2112.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2258.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την παροχή περιόδου χάρητος στα δάνεια των
σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2620.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας. τόµ. Γ, σ. 2767.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του κολυµβητηρίου
Μυτιλήνης. τόµ. Γ, σ. 2770.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ.
2908.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη
Χαλκιδική. τόµ. Γ, σ. 2910.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις προµήθειες και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις
νοσοκοµείων. τόµ. Δ, σ. 3618, 3619.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους άστεγους στην Ελλάδα.
τόµ. Δ, σ. 3622, 3623.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΒΕ" στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 3815.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της
Αλεξανδρούπολης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ. Δ, σ. 3823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αξιοποίηση της Δηµόσιας περιουσίας για τη
στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών. τόµ. Ε, σ. 3952.
Παρέµβασή του σε (Προεδρεύων) επίκαιρη ερώτηση,

σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εκτίµηση των ζηµιών στην
αγροτική οικονοµία λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην Αρκαδία. τόµ. ΣΤ, σ. 5483.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ.
6583.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η, σ. 6587.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI. τόµ. Η, σ.
7392,7393.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταγραφή των κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. τόµ. Η,
σ. 7394.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών
φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3033, 3035.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την
εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των
συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3103.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δηλώσεις, σε Κυριακάτικη εφηµερίδα, "µέλους του κυκλώµατος τοκογλυφίας της
Θεσσαλονίκης", σχετικά µε τη Βουλή. τόµ. Ε, σ. 3951.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ε, σ. 4205,4219,4220,4221,4223.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την κρίση στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ.
4272.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τις γερµανικές αποζηµειώσεις. τόµ. Ε, σ. 4278.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ. 4562.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη σύνοδο του Eurogroup
για το χρέος της Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση και τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ,
σ. 5582,5584.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός
νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ.
6191.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η,
σ. 6825.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων - Ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 7067,7071.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 7351, 7352.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ. 7694,7695,7867.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δήλωση του πρώην
Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης
Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ. 7911.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη
υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7916, 7917.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των αποζηµιώσεων στους
πληγέντες δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Πέλλης. τόµ. Θ,
σ. 8235, 8236.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δήλωση Γεµανού Υπουργού σχετικά µε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι, σ. 8704,8705.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
των πατεράδων του Τάσου Ισαάκ και Σολωµού Σολωµού,
των δυο ηρώων-θυµάτων της τούρκικης βαρβαρότητας στην
Κύπρο. τόµ. Ι, σ. 8854.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δήλωση του Βουλευτή
κ. Κ. Γείτονα ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς
εκλογές. τόµ. ΙΑ, σ. 8919.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8924,8925.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 309, 310.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 527,528,529.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον

Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 536,539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 599,600,601,679,688,763.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 746.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
746.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
819,820.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
948,949,950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1088.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1088,1097,1233.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1421.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1442,1443, τόµ. Δ, σ. 3452, 3453, 3475, 3723, τόµ. Ε, σ.
4177, τόµ. Ζ, σ. 5861, 5871, 5872, 5873,5933, τόµ. Ι, σ.
8635,8644,8645, τόµ. ΙΑ, σ. 9328, 9487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1442,1443.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1728.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2088,2089, 2090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2127, 2128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2279,2412-2414.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης ύστερα απο την προσφυγή των Σκοπίων. τόµ. Γ,
σ. 2365.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2589,2593,2594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2702.
Αναφορά του στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να
γίνουν από την Κυβέρνηση και στην ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. τόµ. Γ, σ. 2921.
Αναφορά του στην πρόταση για τη διερεύνηση ύπαρξης
λογαριασµών πολιτικών στην Ελβετία. τόµ. Γ, σ. 2921.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση της Τροποποίησης
της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την
πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών
διακοινώσεων" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983". τόµ. Γ, σ. 2921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3452, 3453, 3456, 3458, 3459,
3475, 3477, 3478,3509,3564.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3635.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3642, 36434.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ. 3706.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3718.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµε-

τάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3776, 3777, 3780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4100,4177,4206,4207.
Αναφορά του στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος
2010". τόµ. Ε, σ. 4206.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4498,4551,4559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4498,
4499.
Αναφορά του στην πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατόν δέκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το έλλειµα του 2009 και τους παράγοντες που
οδήγησαν στην αµφισβήτηση των Ελληνικών στατιστικών
στοιχείων, κατά το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε, σ.
4499.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου και του λιανεµπορίου. τόµ. Ε, σ.
4559.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4570.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
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Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4582.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4610,4627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5576,5781,5782,5783,5784.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5820, 5933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5820.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5873.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού
Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο
εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ.
5904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5904,5931,5932,5933.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6034,6034,6070,6083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δη-

µοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6187, 6188, 6278.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Θ, σ. 7430-7431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7476.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7728-7730,7853.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ.
Θ, σ. 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8021.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8021.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8204,8205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8369, 8370, 8376, 8377,8437, 8463,8466,
8467, 8468,8469.
Αναφορά του στην απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 992 και ειδικό αριθµό 41 για τη συµπλήρωση των
διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 του π.δ.
114/2010 και του άρθρου 76 παράγραφος 1 του
ν.3386/2005, σχετικά µε τις προϋποθέσεις κράτησης των
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αιτούντων διεθνούς προστασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών µε τους όρους και τη διαδικασία της διοικητικής απέλασης του αλλοδαπού, που κατατέθηκε ως εκπρόθεσµη στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
8437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8521,8641, 8642.
Αναφορά του στη δήλωση του Π. Καµµένου κατά την οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις", ότι "ο Έλληνας Πρωθυπουργός διορίστηκε από
την GOLDMAN SACHS". τόµ. Ι, σ. 8521.
Αναφορά του στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8641,8642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9328.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9478.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9478, 9479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9488.
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ελληνική Χαλυβουργία. τόµ.
Γ, σ. 2032, 2033, 2034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2185 - 2187.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες της
κρίσης στους χώρους της εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 2779,
2780, 2783, 2790, 2793, 2794, 2795, 2798.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3169, 3170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην "Ελληνική
Χαλυβουργία" Ασπροπύργου. τόµ. Δ, σ. 3663,3664.
Ρ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 691,692.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β,
σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφερόµενες σε εκδηλώσεις στη Σχολή Ευελπίδων. τόµ. Γ, σ. 2131, 2132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αµυντικό
σύστηµα της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 2911,2912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων των αποµακρυσµένων περιοχών από γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία. τόµ. Η, σ. 6614,6615.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εφαρµογής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο του µαστού.
τόµ. Γ, σ. 2022,2023.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ίδρυσης περισσότερων στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης. τόµ. Η, σ. 6591, 6592.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8085.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8662.
ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ ΟΛΓΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2238,2239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3581.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3581,τόµ. ΙΑ, σ. 9452, 9487, 9543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6071.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργη-
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ση των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Η, σ. 6795, 6796, 6797.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7329.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9040-9042, 9452, 9453, 9465, 9520, 9542, 9543.
Οµιλία της επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9453, 9520, 9542.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 559-561,562.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1078-1080,1088.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1512-1514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2222-2224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση :Αρχές ,Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5491,5510-5512,5520,5521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6636-6638,6639,6647.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7816-7818, 7825.

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 529,530,531,643,645.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 645.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1595.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8601,8708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9507.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. Α, σ.
180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 616,618,624,727,769.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θε-
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µελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :"Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση :Αρχές ,Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5521,τόµ. Ζ, σ. 5608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6626,6628,6708, 6709, 6711, 6717, 6726.,6989,
6991.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6725.
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α, σ. 434-438.
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 51,73,86,90,91,
92,93.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 92,93,
822,823, τόµ. Β, σ. 1372, 1525, τόµ. Ε, σ. 4284, τόµ. Ζ, σ.
5780, 5913, τόµ. Η, σ. 7022, 7280, τόµ. Θ, σ. 7461,7462,
7472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 228,261,337, 342,
343, 344, 345, 346.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη περικοπή
των συντάξεων απόστρατων - συνταξιούχων. τόµ. Α, σ.
388,389.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα. τόµ. Α, σ. 412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 555, 891,893.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
821,822,823.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
891,893, τόµ. Δ, σ. 3708, τόµ. Ζ, σ. 5778, τόµ. Η, σ. 7065,
τόµ. Θ, σ. 7899, 8022, τόµ. Ι, σ. 8314,8319, 8323, 8348,
8349, 8350, 8369,8447, 8605, 8606, τόµ. ΙΑ, σ. 9519,
9535.
Αναφορά του στις επικείµενες αποφάσεις της Έκτακτης
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλή-

θηκε µε στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου για
την αντιµετώπιση του χρέους της Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
954,986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
986,987,990,τόµ. Β, σ. 1018.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1107,1181, 1218,
1237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1369,1372,1373,1374,1375.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1525,1655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
της Λήµνου από τους περιοριστικούς όρους για τον καταρροϊκό πυρετό. τόµ. Β, σ. 1818, 1819.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2055, 2056.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ, σ. 2057,
2058, 2059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3000, 3013, 3018, 3019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό".
τόµ. Δ, σ. 3700,3705,3708,3744, 3745,3748, 3749,
3750,3766, 3772, 3777, 3783, 3787, 3789, 3790, 3791,
τόµ. Ε, σ. 3973.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του σκηνοθέτη
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τις ζηµιές που υπέστησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις. τόµ. Ε, σ. 4147.
Αναφορά του στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης για τις γερµανικές αποζηµειώσεις. τόµ. Ε, σ.
4278.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στην ελληνική γεωργία. τόµ. Ε, σ. 4278,4279, 4282,
4283,4284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5437,5443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθ-
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µίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6048,6049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6190, 6191, 6200, 6204,
6268,6277.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας και β) µε την κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ. 6425,
6426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6747, 6769,
6770,6771, 6812,6813,6815,6816, 6835, 6837, 6838,
6846,6856,6860,6862.
Οµιλία του σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6812, 6813, 6815, 6816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7015, 7022, 7030, 7031, 7032,7064,7065, 7274,7275,
7277,7278,7279, 7280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του προϋπολογισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Θ, σ. 7421,7422.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7459,7460,7461,7462,7472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της

εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7907,
7908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8049,8050,8058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας" στους λογαριασµούς της ΔΕΗ.
τόµ. Ι, σ. 8283,8284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8314,8319,8322,8323,8326,8329, 8348, 8349,
8350, 8357, 8361, 8369, 8371, 8375, 8446,8447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Ι, σ. 8397, 8398, 8427.
Οµιλία του σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή η
νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της
Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι, σ. 8397, 8398, 8427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8529,8530,8605, 8606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8883, 8884, τόµ. ΙΑ, σ. 8921,8925.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9061, 9062,9511, 9519, 9540.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9511, 9519, 9540.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9540.
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ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 565.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4572.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 5402-5404.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. τόµ. ΙΑ, σ. 9046.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 731,732.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1246.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1650, 1651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2983, 3021, 3014.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 233, 234, 235, 236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση του Ινστιτούτου Στατικής Τεκµηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. τόµ. Α, σ. 395,396.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 397,

τόµ. Β, σ. 1122,1123, τόµ. ΙΑ, σ. 9488.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1122, 1123,
1124.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1122,1123,1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2265.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ, σ. 5448-5449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6200, 6201, 6202, 6214, 6269,
6270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6767, 6813,
6854, 6855.
Οµιλία του σχετικά µε την κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις", της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 801 και ειδικό 26, που αφορά θέµατα σχετιζόµενα µε τη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων και ψηφοφορία για τη συζήτηση της
τροπολογίας ή όχι. τόµ. Η, σ. 6813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7015, 7021, 7031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7726,7727,7728,7860,7861.
Αναφορά του στην απόσυρση του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7917.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το υπό έκδοση προεδρικό διάταγµα µε αντικείµενο :" Όροι, προϋποθέσεις και
τεχνικές προδιαγραφές για τη χορήγηση βεβαίωσης λει-
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τουργίας µονάδων νοσηλείας". τόµ. Θ, σ. 7930.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9487, 9488, τόµ. ΙΑ, σ. 9070, 9071, 9072.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1209,1210.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1626-1629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2425-2429,2430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4617-4619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6074-6076.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6295.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή της βουλευτικής σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους
Βουλευτές που κατέχουν θέση στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. Α,
σ. 125,126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Α, σ. 168,169,170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο τόµ. Α, σ. 432,433.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1251.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ.
Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ.
1490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση των διαδικασιών επιτυχούς πώλησης της βιοµηχανίας σιγαρέτων ΣΕΚΑΠ σε υποψήφιο επενδυτή. τόµ. Β, σ.
1789, 1790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σκληρές
τακτικές των τραπεζών σε βάρος της αγοράς. τόµ. Β, σ.
1816, 1817, 1818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για Εργασιακή Εφεδρεία στην Αεροπορική Βιοµηχανία.
τόµ. Γ, σ. 1991,1992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε το µέλλον της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Γ, σ. 2108, 2109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2073,2085-2087,2088,2094,2095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2435-2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
περιόδου χάρητος στα δάνεια των σεισµόπληκτων επιχειρήσεων των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας.
τόµ. Γ, σ. 2619,2621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υστέρηση στα δηµόσια έσοδα. τόµ. Γ, σ. 2814,2815.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3460,
τόµ. Θ, σ. 7462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
µε κοινές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου. τόµ. Ε, σ.
4140,4141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη λήξη δανείων ιδιωτικών επιχειρήσεων µε εγγύηση του
δηµοσίου. τόµ. Ε, σ. 4261,4262.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4385-4388,4389, 4390,
4391, 4423,4424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
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Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4496 4498, 4501, 4504, 4506, 4507, 4508, τόµ. ΣΤ, σ. 5342.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4496, 4506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5941-5943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. τόµ. Η, σ. 6908,6909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέλη του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ της χώρας που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα. τόµ. Η,
σ. 7299, 7300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων που περιλαµβάνονται στο νέο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016. τόµ. Η, σ. 7383,7385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τους κατόχους των οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου. τόµ. Η, σ. 7386,7387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "κούρεµα"
των οµολόγων των µικροεπενδυτών. τόµ. Η, σ. 7390,7391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τα φυσικά πρόσωπα-αποταµιευτές και τα ασφαλιστικά ταµεία από το PSI. τόµ. Η, σ. 7392,7393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7461,7462,7469-7472,7475,7477.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Θ, σ. 7821.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέ-

σπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8020,8026,8030,8039,8040,8044,8051,80538055,8062.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8035.
Αναφορά του στη δήλωση Γεµανού Υπουργού σχετικά µε
το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι, σ.
8704,8705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8706,8708,8711,8712.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 699.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1409,1420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1409-1411, 1417, 1419, 1428, 1432,
1436, 1441, 1443, 1444, 1445, 1449, 1452.
Αναφορά του στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Β,σ. 1436.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1441,τόµ. Θ, σ. 8187,8194,8195.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών προσβασιµότητας σε κτίρια και χώρους δηµόσιας συνάθροισης. τόµ. Β, σ. 1791, 1792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙ-ΠΕ) στο Μαντούδι Ευβοίας. τόµ. Β, σ. 1792, 1793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2300,2301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση κυβερνητικής απόφασης για το "Ειδικό Χωροταξικό των
Υδατοκαλλιεργειών". τόµ. Δ, σ. 3208,3209,3210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτο-
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ποίηση αυθαιρέτων ακινήτων. τόµ. Δ, σ. 3818, 3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4078,4082,4086,4102,4111, 4198,4200,4201,
4202,4203,4204,4205,4213,4219,4220,4221,4222,422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων και άνω. τόµ. Ζ, σ. 5550,5551.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7700,7710,7741, 7743,7932.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8139, 8145, 8148, 8152, 8153,
8154, 8157, 8160, 8163 - 8165, τόµ. Ι, σ. 8396, 8397,
8398.
Οµιλία του σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει ή όχι δεκτή η
νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός" όπου στο άρθρο 47 µετά τις λέξεις "της
Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης". τόµ. Ι, σ. 8397, 8398.
Δήλωσή του ότι αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου
της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου και αποσύρει τη νοµοτεχνική βελτίωση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορά το άρθρο 47 και µετά τις λέξεις "της Θράκης" προστίθενται οι λέξεις "και τους κατοίκους των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης"
την οποία θα ξαναφέρει επαναδιατυπωµένη. τόµ. Ι, σ.
8398.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1679.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευ-

ρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8076.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 590.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1622.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των έργων κατασκευής των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και την επέκταση των διακρατικών συµφωνιών για την προµήθεια της Ελλάδας µε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. τόµ. Γ, σ. 2129, 2130, 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2440.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3508,3509.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5873.
Αναφορά του στην πώληση του κυπέλλου του µαραθωνοδρόµου Σ. Λούη. τόµ. Η, σ. 7072.
Πρότασή του για επίσκεψη αντιπροσωπείας Ελλήνων
Βουλευτών στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που συµµετέχουν στο EUROGROUP για να υπάρξει κοινοβουλευτική διπλωµατική πρωτοβουλία συνεργασίας, στήριξης και
αλληλεγγύης και µεταξύ των κοινοβουλίων και των λαών
αυτών των χωρών. τόµ. Η, σ. 7072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7748.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7822.
Δήλωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ. 7910.
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ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 635.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,5,6,7,12,13,14,16,17,19,20,31,
32,33,34,37,38 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
578 και ειδικό 112, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 773.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1239 - 1241.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1624, 1625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2342 - 2344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των κονδυλίων κατά τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού. τόµ. Γ, σ. 2561,2562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3785, 3786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Ε, σ.
4143,4144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής στις θερµοκηπιακές
καλλιέργειες. τόµ. Ε, σ. 4145,4146.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4146.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6825, 6832,
6836, 6852,6853,6854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7108,7260.
Αναφορά του στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις
προσεχείς εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012. τόµ. Θ, σ.
7911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της
εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και
της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων". τόµ. Θ, σ. 7915.
Δήλωσή του ότι αποσύρει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου
στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων".
τόµ. Θ, σ. 7916.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1358.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1681.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των κτηνοτρόφων της Λέσβου. τόµ. Γ, σ. 2057,
2058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2350.
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 48.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 662,663.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1426.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2310.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3015.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3529,3575.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5495,5496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Η, σ. 6532.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7809.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8165.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Ν. Λέγκα, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 4577.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1185.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1719,1720,1750.
Αναφορά του επί της απόφασης της Βουλής για την παρακράτηση µιας Βουλευτικής αποζηµίωσης ενός µηνός, η
οποία θα αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό. τόµ. Β,
σ. 1745,1750,1751,1752.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2384, 2385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ΚΤΕΟ
SIOKAR στα Τρίκαλα. τόµ. Γ, σ. 2551,2552.
Οµιλία του στην συζήτηση, επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β. "Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’)". τόµ. Γ, σ. 2655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοί Σαράντη". τόµ. Γ, σ. 2660,2661,2662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε λήψη µέτρων στήριξης των πατατοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του
Νοµού Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 2902,2903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της συνδεδεµένης ενίσχυσης που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Ε, σ.
4143,4144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες
των σχολείων της χώρας. τόµ. Ε, σ. 4461, 4462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5804, τόµ. Η, σ.
6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6543, 6553, 6554, 6557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας µε µόνιµο προσωπικό.
τόµ. Ζ, σ. 5971,5972,5973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Υγείας Δικηγόρων
Επαρχίας. τόµ. Η, σ. 6429, 6430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της διεθνούς σύµβασης για την ίδρυση του Κέντρου
Επιβολής του Νόµου στη Νοτιοανατολική ΕυρώπηSoutheast European Law Enforcement Center (SELEC)".
τόµ. Η, σ. 6437.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Η, σ. 6980, 6981, 6982.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7789,7790,7791,7825, 7836.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ.
1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην
Καλαµάτα και την παραµονή σε λειτουργία της 77 Μονάδας
Επιστράτευσης στο στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ". τόµ. Δ,
σ. 3079, 3080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
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της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα και την κατάργηση της 113 Πτέρυγας
Μάχης. τόµ. Δ, σ. 3081, 3082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική
καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. τόµ. Δ, σ. 3890,3891,3892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ελληνικό
δορυφόρο "HELLAS SAT". τόµ. Ε, σ. 3947, 3948.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ, σ.
5339,5340,5341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άσκηση
στο πλαίσιο "Σχολείο Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας-Φρούρησης". τόµ. Η, σ. 6910,6911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
του έργου παραγωγής των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων κρανών στην "Ηλεκτροµηχανική Κύµης". τόµ. Η, σ.
6911,6912,6913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοθεία
στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 6954,
6955, 6956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. τόµ. Η, σ. 7301, 7302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για "πάγωµα" της παραγγελίας υποβρυχίων και φρεγατών. τόµ. Θ, σ. 8232, 8233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας". τόµ. Ι, σ.
8287.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2466.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 701.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1187.
Οµιλία του επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ.
1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2230,2231.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονο-

µικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4371-4373.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5841-5843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8024.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2283,2284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3583, 3584.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 3584.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5280.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ.
Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ι, σ. 8395.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

241
ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2405.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη θέση του Βουλευτή Άρτας. τόµ. Ε, σ. 4544,4545.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας της
Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6623,6646,6722, 6724, 6730.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 563,564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1178.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1428.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1659, 1660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σκληρές
τακτικές των τραπεζών σε βάρος της αγοράς. τόµ. Β, σ.
1816, 1817.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2055, 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3034.
Αναφορά του σε ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού
Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Δ, σ. 3224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3448, 3449.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονο-

µικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5572-5574.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος του ΟΣΚ για την κατασκευή του Ευρωπαϊκου Σχολείου Ηρακλείου. τόµ. Ζ, σ.
5604.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5840.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων στην Περιφέρεια
Κρήτης που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004. τόµ. Η, σ. 6983, 6984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8350.
Αναφορά του στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8387.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση προτάσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου που αφορούν στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του Ηρακλείου. τόµ. Ι, σ.
8387,8388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας , λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8583.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. . τόµ. Β, σ. 1680.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8080.
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ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 936-938,
τόµ. Β, σ. 992, 993, 1017, 1018.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1121.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4092.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 624.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1581.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3498,3571, 3572.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3595.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών : α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7465.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7802-7804.

Αναφορά του στο ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις
τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ.
9474.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9536.
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Θ. Ροµπόπουλου που παραιτήθηκε. τόµ. Α, σ. 449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2415.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 617,618.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1190,1191.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1557.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Β, σ. 1825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 58025804,5835, τόµ. Η, σ. 6510, 6511, 6512, 6521, 6522,
6523, 6538, 6539, 6553, 6554.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5835.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7788.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 608,609,610.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2349.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3016.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4082-4084,4150,4151,4152,4220.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ.
4151,4152.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς του
Νοµού Πέλλας. τόµ. Η, σ. 6434, 6435.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6763.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7025.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 721.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3003.
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 666.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-

σεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Γ, σ. 2037,
2038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
τροποποίησης του Κανονισµού για τη διεύρυνση του δικαιώµατος διαλογής-τυποποίησης του προϊόντος "φασόλια γίγαντες-ελέφαντες Καστοριάς". τόµ. Δ, σ. 3672,3673.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
οφθαλµίατρου στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας και Ασφάλισης στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ, σ. 5982,5983,5984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6747.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7417-7418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8925.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 586,587.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3002.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 5275,5284.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόε-
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δρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι, σ. 8511.
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1488.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 232, 235,246248,309, 310, 312, 315, 317, 326, 327, 329,330, 335,
341, 346, 351.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
748.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου.
τόµ. Β, σ. 1492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εφαρµογής εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο του µαστού.
τόµ. Γ, σ. 2022,2023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ.
Γ, σ. 2613,2614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήµατος στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Γ, σ. 2615,2616,2617.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καθυστερήσεις στην
υλοποίηση της δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα Έλλάδος,
για την κατασκευή είκοσι δύο χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισµός". τόµ. Γ, σ. 2853,
2854.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για
ποινική δίωξη του Προέδρου του ΕΦΕΤ για παθητική δωροδοκία σε βαθµό κακουργήµατος για την υπόθεση των υποβρυχίων. τόµ. Γ, σ. 2854, 2855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της βραχυθεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου
του προστάτη από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. τόµ. Δ, σ.
3084, 3085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας του πρότυπου διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Δ, σ. 3210,3211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε τις ελλείψεις
υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία. τόµ. Δ, σ.
3212,3213.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3914,3915,3917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την κατάχρηση του ορθοπεδικού υλικού στο
νοσοκοµείο της Έδεσσας. τόµ. Ε, σ. 4458, 4459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση,σχετικά µε τη στήριξη

της Ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. τόµ. ΣΤ, σ.
5484,5485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
οφθαλµίατρου στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας και Ασφάλισης στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. Ζ, σ. 5983,5984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
της EUROSTAT για το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ.
Η, σ. 6588, 6589, 6590, 6591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ίδρυσης περισσότερων στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης. τόµ. Η, σ. 6591, 6592, 6593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατασκευής και λειτουργίας νοσοκοµείου στην Ανατολική
Αττική. τόµ. Η, σ. 6596, 6597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
παροχών υγείας στο νησί του Πόρου. τόµ. Η, σ.
6609,6610.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου "Αχιλλοπούλειο". τόµ. Η, σ. 6979, 6980.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που είναι σύζυγοι ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Η, σ. 6981, 6982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του προϋπολογισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Θ, σ. 7421,7422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναλειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου
του "Αγία Σοφία". τόµ. Θ, σ. 7423,7424,7425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκάλυψη διακίνησης επικίνδυνων τροφίµων στην αγορά και
την παραίτηση του Προέδρου του ΕΦΕΤ. τόµ. Θ, σ.
7425,7426.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις βασικών
φαρµάκων από την αγορά. τόµ. Θ, σ. 7427,7428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6188, 6212, 6214,
6267,6273,6274.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7329, 7344, 7348, 7350, 7351.
Αναφορά του στην τροπολογία µε αριθµό
812/29/9.3.2012 η οποία έχει δεκατέσσερα άρθρα και κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις" και αφορά ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η, σ. 7344, 7348, 7350.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το υπό έκδοση προε-
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δρικό διάταγµα µε αντικείµενο : " Όροι, προϋποθέσεις και
τεχνικές προδιαγραφές για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας µονάδων νοσηλείας". τόµ. Θ, σ. 7930,7931.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναµου Ιατρείου της Πέλλας. τόµ. Ι, σ. 8391,8392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9014, 9492.
Οµιλία του επί της απόσυρσης από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 39 που αφορά ρυθµίσεις ΤΠΔΥ, του άρθρου 56, που αφορά θέµατα ΣΕΥΥΠ και
του άρθρου 57 που αφορά σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονοµικής Καλύψεως στην Προεδρία της Δηµοκρατίας από το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/ 18 /ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9556.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 22.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β,
σ. 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6620,6711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπράγµατων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7263.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8077.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2331.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 732.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3248-3250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4189.
Επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 5240.
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:"Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3004.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης σύνδεσης του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης µε το
σιδηροδροµικό δίκτυο και την Εγνατία Οδό. τόµ. Δ, σ.
3822, 3823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
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Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6744,6745.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέσα και
τον εξοπλισµό του Λιµενικού Σώµατος στο Θρακικό Πέλαγος. τόµ. Η, σ. 7388.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ, σ. 7498.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8075.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9328.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 656.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1110.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο σύστηµα µεταγραφών των φοιτητών. τόµ. Γ, σ. 2774, 2775,
2776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση της παρακράτησης του 10% από τις
πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους
ιατρούς του ΟΠΑΔ. τόµ. Δ, σ. 3146.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8083.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου και τη φορολόγηση των καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας. τόµ. Α, σ. 380,383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 381,
τόµ. Β, σ. 1264, τόµ. ΣΤ, σ. 4610, τόµ. Ζ, σ. 5973,5974.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον διαδηλωτή που έχασε
τη ζωή του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε προγραµµατισµένη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 753,754,755,766.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 753,755,766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µεταλλεία
χρυσού στη Χαλκιδική. τόµ. Α, σ. 807,808,809,810,811.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1223-1225,1264,
1265.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1575,1576-1578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στην ελληνική
οικονοµία και στην Ευρωζώνη. τόµ. Γ, σ. 2125, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2447-2450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "υποθέσεις
παρακολούθησης πολιτών και διασφάλισης του απορρήτου
των επικοινωνιών". τόµ. Γ, σ. 2573,2574,2576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. τόµ. Γ, σ. 2754, 2755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σχέδια
της Κυβέρνησης για µειώσεις µισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Δ, σ. 3153, 3154.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη νέων πρόσθετων µέτρων λιτότητας και την ταυτόχρονη αύξηση των αµοιβών και των προµηθειών των τραπεζικών ιδρυµάτων. τόµ. Ε, σ. 4250,4252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη νέων µέτρων σε βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της χώρας. τόµ. Ε, σ.
4539,4540,4541.
Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολι-
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τών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4614.
Αναφορά του στη συµµετοχή του Μ. Γλέζου και του Μ.
Θεοδωράκη στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών
στο Σύνταγµα και στη µετέπειτα παρουσία τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. τόµ. Ζ, σ. 5973,5975,5976.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5978.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. τόµ. Η, σ. 6903,6904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων που περιλαµβάνονται στο νέο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016. τόµ. Η, σ. 7382,7383,7384,7385.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"". τόµ. Θ, σ. 7502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου σε οµόλογα και το
κούρεµά του από την Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Θ, σ.
8225, 8226.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι η κ. Σοφία Σακοράφα Βουλευτής Β’Αθήνας και ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής Βουλευτής Αιτωτοακαρνανίας, εντάσσονται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς. τόµ. ΙΑ, σ. 9045.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατι-

σµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 734.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1102,1103.
Οµιλία του στ η συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2180 - 2182.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4117,4193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8162,8203.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 8203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8305,8306, 8339 – 8341,8427,8428,8470.
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία υποβάλλει την
παραίτησή της από τη θέση της Βουλευτή Επικρατείας. τόµ.
ΣΤ, σ. 5275,5278.
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ -ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1654.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2312.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4047.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας από το ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. τόµ. Ε, σ. 4141,4142.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
για την εκτός σχεδίου δόµηση σε οικόπεδα-αγροτεµάχια επιφάνειας τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων και άνω. τόµ. Ζ, σ. 5550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5813-5815.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ". τόµ. Η, σ. 6756.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. Α, σ. 618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1363.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3011.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Δ, σ. 3110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης
(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-

πείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3526,3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4115.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια στα είδη
πρώτης ανάγκης και τις υπερτιµολογήσεις από µέρους των
πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. Ε, σ. 4333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5825, 5826, τόµ.
Η, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7713.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7812.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο το
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τρο-
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ποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8203,8204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8524,8599-8601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9079, 9080, 9081.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9480.
Αναφορά του στην ολοκλήρωση της Κοινοβουλευτικής
Περιόδου και ευχαριστήρια αναφορά στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, στους Αντιπροέδρους και στους υπαλλήλους της Βουλής που συντέλεσαν στην οµαλή λειτουργία
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 9481.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 323.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1201.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1643.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών προσβασιµότητας σε κτίρια και χώρους δηµόσιας συνάθροισης. τόµ. Β, σ. 1790, 1791.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών". τόµ. Γ, σ. 1997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2322.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση στον κλάδο της εστίασης. τόµ. Δ, σ. 3886,3887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6072.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Η, σ. 6535.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες". τόµ. ΙΑ, σ.
9328.

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2584.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 315.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 612.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2388.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4591.
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση πί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2381, 2382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της Στερεάς Ελλάδας και
της Εύβοιας. τόµ. Δ, σ. 3203,3204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ρύθµιση
εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
7008, 7037,7038,7039,7267.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7811.
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Φ
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 279.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο Νοµό Κορινθίας. τόµ. Α, σ. 440,441.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1243.
Αναφορά της στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1396,1416,1417,1442.
Αναφορά της στο πλήθος των τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1442.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2386.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
των ασφαλιστικών εισφορών για τους διπλωµατούχους µηχανικούς. τόµ. Δ, σ. 3662,3663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4109.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 5386.
Οµιλία της στη συζήτηση µε αφορµή τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Η, σ. 6829.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιµων: "Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις". τόµ. Η, σ. 6829,6830.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8138,8173,8186,8206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 8643.

Αναφορά της στη σύµβαση του καζίνου Λουτρακίου. τόµ.
Ι, σ. 8643,8644.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ.
8643,8644.
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Eφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6262,6263.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 6263.
Χ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 50, 51.
Δήλωσή του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν
στις εργασίες του Κοινοβουλίου, σήµερα, ηµέρα πανυπαλληλικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. τόµ. Α, σ. 70.
Αναφορά του στο θέµα της παράνοµης µετανάστευσης.
τόµ. Α, σ. 258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 258,259,263,342.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της Χώρας και
στις προτάσεις επίλυσης του χρέους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. τόµ. Α, σ. 259.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 263,
τόµ. Η, σ. 6725, 6726, τόµ. Θ, σ. 7855, 8200, τόµ. Ι, σ.
8427, τόµ. ΙΑ, σ. 9475, 9487.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος παραβιάσεως του Κανονισµού, στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 527.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από
τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µι-
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σθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Α, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 602-604,679,687,759.
Αναφορά του στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον
διαδηλωτών του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συγκέντρωσης στο Σύνταγµα. τόµ. Α, σ. 725.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1199-1201,1225.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1302,1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1411.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και
στην προσπάθεια για σύσταση "Μεταβατικής Κυβέρνησης".
τόµ. Β, σ. 1411,1416,1422.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1495.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1538-1540,1560,1648, 1649.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1648, 1650,
τόµ. Δ, σ. 3430, 3431.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο. τόµ. Β, σ. 1709.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2010, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2012 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ.
1728.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2010 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012. τόµ. Β, σ. 1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2295,2414.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπηρεσία "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ, σ. 2760.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3430, 3431, 3477,3510, 3561,
3562, 3574.
Αναφορά του στην κατάληψη των γραφείων της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). τόµ. Δ, σ. 3525.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3834,3835.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3911,3912.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3916,
τόµ. Η, σ. 6641,6642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4098-4100,4118, 4208.
Αναφορά του στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" κατά µελών της Κυβέρνησης κατά το έτος
2010". τόµ. Ε, σ. 4209.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουρ-
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γείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4500,
4503, 4505, 4507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5515,5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5579,5781,5788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5822.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5861.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες κ. Π. Νικολούδη. τόµ. Ζ, σ.
5991.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το άρθρο
99 του Πτωχευτικού Κώδικα. τόµ. Ζ, σ. 5991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6079.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση της Κυβέρνησης το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον
ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6159,6215-6217, 6257, 6258,
6274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό

Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6641,6642, 6728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη κατάργησης των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Η, σ. 6582, 6583, 6584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άσκηση
στο πλαίσιο "Σχολείο Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας-Φρούρησης". τόµ. Η, σ. 6909,6910,6911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην "Ελληνική Χαλυβουργία"
στον Ασπρόπυργο. τόµ. Η, σ. 6956, 6957.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7451.
Οµιλία του στη συζήτηση για την Ηµέρα της Μεσογείου,
αφιερωµένη στο θέµα της νεολαίας και της απασχόλησης.
τόµ. Θ, σ. 7705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7730,7731, 7854.
Αναφορά του στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ,
σ. 7854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός". τόµ. Θ, σ. 8166, 8167-8169, 8200.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γιάννη Μπανιά. τόµ. Θ, σ. 8167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8333,8373, 8374, 8427,8452,8457.
Αναφορά του στην απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ναυτική Οµοσπονδία. τόµ. Ι, σ. 8452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8872-8874, 8888, τόµ. ΙΑ, σ.
8938,8940,8947.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" που αφορά τη
χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8873.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8938.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την α-
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ποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9073, 9488, 9489, 9537, 9538.
Αναφορά του στο έργο της Κυβέρνησης των τελευταίων
δυόµιση χρόνων λόγω της λήξης των εργασιών της Βουλής,
ενόψει των εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 9475.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9537.
ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2351.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 945.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1116.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2324.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα
και τις συµβάσεις παραχώρησης των µεγάλων αυτοκινητόδροµων. τόµ. Γ, σ. 2585,2590,2598,2599.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3632.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.
τόµ. Δ, σ. 3834.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7804.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1292,1293,1306.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1292,1306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων δήµων. τόµ. Γ, σ. 2652, 2653.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7691,7692,7693,7737, 7757,7844.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7807.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7934.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την καθήλωση των πλοίων
στην Κέρκυρα λόγω του Ρωσικού Νηογνώµονα. τόµ. Α, σ.
126,127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 197,268-270,351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
263,268.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους εργαζόµενους του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών. τόµ. Α, σ.
847,848,849.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1647, 1648.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1648.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "ορφανά
λιµάνια" της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων. τόµ. Γ,
σ. 2041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2262,2263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας
(ΚΕΒΑ). τόµ. Γ, σ. 2763, 2764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Κέρκυρας
λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Δ, σ. 3619, 3620.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. τόµ. Δ, σ. 3895,3896,3900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στις βορειοανατολικές
ακτές της Κέρκυρας και τις συνέπειές της στο νησί. τόµ. Ε,
σ. 4259,4260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη Σχολή του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στην Κέρκυρα. τόµ. Η, σ. 6418, 6419, 6420.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την περιοχή "Ερηµίτη" στην Κέρκυρα.
τόµ. Θ, σ. 8228.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4210.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τοµ. Β, σ. 1486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2274,2275.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τοµ. Β, σ. 1486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης. τόµ. Α, σ. 156,158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών : "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3421 – 3423,3487,3507,3549,
3595, 3596.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3504,3507, 3595,3596, τόµ. Ι, σ. 8714.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3507.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. τόµ. Δ, σ. 3631, 3632.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών τόµ.
Δ, σ. 3595, 3596,3716,3719.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Δ, σ. 3635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4584,4585,4624.
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Αναφορά του στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των πολιτών στο Σύνταγµα και στα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν. τόµ. ΣΤ, σ. 4624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8493-8495,8504,8581, 8593, 8606,
8607,8627,8628,8714.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των σχολείων.
τόµ. Α, σ. 304, 305.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Α, σ. 306.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 306.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µεταγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.
τόµ. Α, σ. 307, 308.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1489.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. τόµ. Β, σ. 1799,
1800.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία
του 2ου ΓΕΛ Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. τόµ.
Γ, σ. 1985,1986.
Αναφορά της στις συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1986,1987.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά
σχολεία της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 1987,1988,1989.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των εξόδων µετακίνησης των εκπαιδευτικών. τόµ.
Γ, σ. 2154, 2155, 2156.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
µουσουλµάνων µαθητών σε µειονοτικά σχολεία της Θράκης. τόµ. Γ, σ. 2556,2557.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δηµοτικά, Γυµνάσια
και Λύκεια της χώρας µας. τόµ. Γ, σ. 2577,2578.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Νέου Λυκείου. τόµ. Γ, σ.
2634,2635.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4,5,6,7,16,17,18,19,24,28 και ήδη
27 και 30 και ήδη 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις µεροπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". τόµ. Δ, σ. 3733.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δελτία µαθητικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Δ,
σ. 3884,3885.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των περιστατικών υποσιτισµού µαθητών σε σχολεία
της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3941, 3942.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες
των σχολείων της χώρας. τόµ. Ε, σ. 4462.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανα-

λειτουργία Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στην Κρήτη για
τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες των Επαγγελµατικών Λυκείων. τόµ. Ε, σ. 4463, 4465.
Οµιλία της σε ερώτηση,σχετικά µε την αναγνώριση από
το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ως ωροµισθίων καθηγητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
τόµ. Ζ, σ. 5605,5606.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εξεταστικά κέντρα για τους µαθητές ΑµΕΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. Η, σ. 6585, 6586, 6587.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τους διοριστέους µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008 και µέσω προϋπηρεσίας (40%). τόµ. Η, σ. 6661, 6662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. ΙΑ, σ. 8924,8925.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". τόµ. Α, σ. 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στο Νοµό Αχαϊας. τόµ. Α, σ. 843,844.
Αναφορά του στην προσπάθεια για σύσταση "µεταβατικής
Κυβέρνησης". τόµ. Β, σ. 1297, τόµ. Β, σ. 1402,1423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες
διατάξεις" (Α’ 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των
όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10-6-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της 18-32010)"". τόµ. Β, σ. 1297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1403,1423.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά
Παπαδήµου, για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1532.
Ορισµός του , από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο
Καρατζαφέρη, ως Αναπληρωτή Εκπροσώπου. τόµ. Β, σ.
1546.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου, για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1581-1583,1648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
των ελληνικών νησιών στο τουρκικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ, σ. 2015.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα". τόµ. Γ, σ.
2073,2092-2094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Kρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2298,2299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2714-2716.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κοµµάτων και τα χρέη τους προς τις
ελληνικές τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 2834.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της Εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την Έκθεση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. τόµ. Γ, σ. 2881-2883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών ως δασικών. τόµ. Γ, σ. 2914,2915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του ειδικού ένστολου προσωπικού ασφαλείας που ανήκει
σε ΝΠΔΔ, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Δ,
σ. 3826,3827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά , ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 3041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015". τόµ. Δ, σ. 3498,3565.
Αναφορά του στις συλλήψεις του κυκλώµατος εκβιαστών
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Δ, σ. 3566.
Αναφορά του στην επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης
κ. Μ. Παπαϊωάννου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, µε την οποία ζητά την αντικατάσταση των οικονοµικών
εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη. τόµ. Δ, σ. 3712.
Οµιλία του επί της νοµοτεχνικής βελτίωσης που κατατέθηκε ως προσθήκη στο άρθρο 30, ήδη 29, παραγράφου 3,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" µε την
οποία απελευθερώνεται το ωράριο των φαρµακοποιών.
τόµ. Δ, σ. 3719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ".
τόµ. Δ, σ. 3778.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. τόµ. Δ, σ. 3778.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη στη µνήµη των πρώην Βουλευτών
Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 100 ετών από τη γέννησή τους.

τόµ. Δ, σ. 3835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4006,4007,4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Ε, σ. 4102-4104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Ε, σ. 4246,4247,4248.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2010 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Ε, σ. 4389,4390,4392.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4392,
τόµ. ΣΤ, σ. 4584, τόµ. Ζ, σ. 5913,5914, τόµ. Θ, σ. 7734.
Αναφορά του στη νέα δανειακή σύµβαση και στη στάση
των Κοµµάτων που συµµετέχουν στην Κυβέρνηση. τόµ. Ε,
σ. 4501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011" και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη στασιµότητα στις επενδύσεις και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας. τόµ. Ε, σ.
4535,4536.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4570,
τόµ. Ζ, σ. 5585, 6185, τόµ. Θ, σ. 7855, τόµ. Ι, σ. 8309,
8314, 8374, 8376, 8427, 8695,8711,τόµ. ΙΑ, σ. 8947,
8948, 8950, 8955,9519.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και για το αν η συζήτηση αυτού πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4570,4571.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
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Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ. 4581,4582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας". τόµ. ΣΤ, σ.
4605,4606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : "Ρυθµιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης". τόµ. ΣΤ, σ. 5516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5580,5783,5784,5787,5788.
Αναφορά του στη σύνοδο του Eurogroup για το χρέος της
Ελλάδας και τα µέτρα που καλείται να πάρει η Κυβέρνηση
και τα κόµµατα που τη στηρίζουν. τόµ. Ζ, σ. 5580,5585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για τη δίκαιη δίκη
και την εύλογη διάρκεια αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5823.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν έντεκα Βουλευτές για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε το έλλειµµα του 2009 και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αµφισβήτηση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. τόµ. Ζ, σ. 5874.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού
Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων", µε το οποίο
εισάγεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ.
5903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του
Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιούχων".
τόµ. Ζ, σ. 5903,5936.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ.Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012", το οποίο εισάγεται
προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6030.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ, σ. 6030.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012". τόµ. Ζ, σ.
6034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012". τόµ. Ζ, σ. 6034,6070,6071.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση της Κυβέρνησης το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον
ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις" να συζητηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ,
σ. 6159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε το ψηφισθέντα
νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6159,6185,6217-6219,
6270,6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Πειθαρχικό
Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου". τόµ. Η,
σ. 6719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7340-7342.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την κατάργηση της λεγόµενης "ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης", του λεγόµενου "τέλους επιτηδεύµατος"
και του λεγόµενου "έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών". τόµ. Θ, σ. 7449,7450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: " Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης"".
τόµ. Θ, σ. 7481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού -Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7732-7734,7855.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Τροποποίηση του ν. 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών,
ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων" και άλλες διατάξεις"". τόµ. Θ, σ. 7819.
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Αναφορά του στο θέµα της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Θ,
σ. 7855.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και
τον αριθµό των Βουλευτών που πρέπει να ψηφίσουν για να
κυρωθεί το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ.
8021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της
Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση". τόµ.
Θ, σ. 8021,8057,8058.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση". τόµ. Θ, σ. 8037.
Αναφορά του σε επίκαιρες ερωτήσεις του οι οποίες δεν
συζητήθηκαν, σχετικά µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
τόµ. Ι, σ. 8279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8308,8334-8336, 8374, 8375, 8376, 8377,
8462, 8463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 8523,8532,8594, 8595,8695, 8711,
8713.
Αναφορά του στην αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρµακοποιού στο Σύνταγµα. τόµ. Ι, σ. 8595.
Αναφορά του στη δήλωση Γεµανού Υπουργού σχετικά µε
το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. Ι, σ. 8705.
Αναφορά του στην τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση - Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και που αφορά
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. Ι, σ. 8874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση
-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ". τόµ. Ι, σ. 8874,τόµ. ΙΑ, σ. 8939, 8946, 8947.
Αναφορά του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση-Ενσωµάτωση
Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8939.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνα
µε τον Κανονισµό και αν πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τη Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 987
και ειδικό 72 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθ-

µίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση-Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ", που αφορά τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8946,8947,8948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9074, 9477, 9487, 9520.
Αναφορά του σχετικά µε το ενδεχόµενο ύπαρξης καταθέσεων στις τράπεζες της Ελβετίας από Έλληνες Βουλευτές.
τόµ. ΙΑ, σ. 9476.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9477, 9520.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο αποµόνωσης της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. Α, σ.
817,818,826,827,829.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Β, σ. 1487.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου. τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήµου για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Β, σ. 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012". τόµ. Γ, σ. 2328 - 2330.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3723.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας. τόµ. Η, σ. 6895,6896.
Αναφορά του στις διαµαρτυρίες πολιτών κατά τη διάρκεια
Εθνικών Παρελάσεων. τόµ. Η, σ. 6897.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. Η, σ. 6953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
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φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 7310, 7334-7336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέσα και
τον εξοπλισµό του Λιµενικού Σώµατος στο Θρακικό Πέλαγος. τόµ. Η, σ. 7388,7389.
Οµιλία του επί της τροπολογιας µε γενικό αριθµό 1013
και ειδικό 57, σχετικά µε προσαρµογή υγειονοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά µετανάστες παρανόµως ευρισκόµενους
στη χώρα, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9534, 9539, 9543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Θέµατα Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010 18 ΕΕ και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 9534, 9539, 9543-9545.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Β, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2714.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015". τόµ. Α, σ. 767,768.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές
που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12/2
στο Σύνταγµα. τόµ. ΣΤ, σ. 5407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 5408, 5444,5445,5454.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο " Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων της Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονο-

µίας" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 6298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αξιοποίηση του πρώην
Αεροδροµίου Ελληνικού - Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίµων και Βιορευστών (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
τόµ. Θ, σ. 7750, 7751.
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι συµµετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κόµµατος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, µε Πρόεδρο τον
Βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Αθήνας, κ. Φ.
Κουβέλη. τόµ. Θ, σ. 7886.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
A'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
Ζ'
H'
Θ'
Ι1'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
ΙΣΤ'
ΙΖ'
ΙΗ'
ΙΘ'
K'
ΚΑ'
ΚΒ'
ΚΓ'
ΚΔ'
ΚΕ'
ΚΣΤ'
ΚΖ'
ΚΗ'
ΚΘ'
Λ'
ΛΑ'
ΛΒ'
ΛΓ'
ΛΔ'
ΛΕ'
ΛΣΤ'
ΛΖ'
ΛΗ'
ΛΘ'
M'
ΜΑ'
ΜΒ'
ΜΓ'
ΜΔ'
ΜΕ'
ΜΣΤ'
MZ'
ΜΗ'
ΜΘ'
Ν'
ΝΑ'
NB'
ΝΓ'
ΝΔ'
ΝΕ'

03-10-2011
04-10-2011
05-10-2011
06-10-2011
07-10-2011
10-10-2011
11-10-2011
12-10-2011
13-10-2011
4-10-2011
17-10-2011
18-10-2011
19-10-2011 (πρωί)
19-10-2011 (απόγευµα)
20-10-2011
21-10-2011
24-10-2011
25-10-2011
26-10-2011
31-10-2011
02-11-2011
03-11-2011
04-11-2011
07-11-2011
08-11-2011
09-11-2011
10-11-2011
14-11-2011
15-11-2011
16-11-2011
17-11-2011
18-11-2011
21-11-2011
22-11-2011
24-11-2011
25-11-2011
28-11-2011
29-11-2011
30-11-2011
01-12-2011
02-12-2011 (πρωί)
02-12-2011 (απόγευµα)
03-12-2011
04-12-2011
05-12-2011
06-12-2011
08-12-2011
09-12-2011
12-12-2011
13-12-2011
15-12-2011
16-12-2011
19-12-2011
20-12-2011
21-12-2011

Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'
Γ'

1-4
5 - 60
61-100
101-132
133-170
171-192
193-240
241-284
285 - 360
361-418
419-448
449-570
571-614
615-668
669-786
787-830
831-850
851-990
991 - 1022
1023-1076
1077-1130
1131-1226
1227 -1274
1275-1350
1351-1390
1391-1478
1479-1482
1483-1498
1499-1610
1611-1688
1689-1714
1715-1774
1775 -1804
1805-1972
1973-2004
2005-2024
2025 -2044
2045-2066
2067-2098
2099 -2114
2115-2156
2157 -2210
2211-2258
2259-2320
2321 -2390
2391-2528
2529-2564
2565-2602
2603-2622
2623-2642
2643-2742
2743-2800
2801-2838
2839 -2860
2861-2890

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΣΤ'
NZ'
ΝΗ'
ΝΘ'
Ξ'
ΞΑ'
ΞΒ'
ΞΓ'
ΞΔ'
ΞΕ'
ΞΣΤ'
ΞΖ'
ΞΗ'
ΞΘ'
Ο'
OA'
ΟΒ'
ΟΓ'
ΟΔ'
ΟΕ'
ΟΣΤ'
ΟΖ'
ΟΗ'
ΟΘ'
Π'
ΠΑ'
ΠΒ'
ΠΓ'
ΠΔ'
ΠΕ'
ΠΣΤ'
ΠΖ'
ΠΗ'
ΠΘ'
S'
SΑ'
SΒ'
SΓ'
SΔ'
SΕ'
SΣΤ'
SΖ'
SΗ'
SΘ'
Ρ'
PA'
ΡΒ'
ΡΓ'
ΡΔ'
ΡΕ'
ΡΣΤ'
ΡΖ'
ΡΗ'
ΡΘ'
ΡΙ'
ΡΙΑ'
ΡΙΒ'

ΤΟΜ.

22-12-2011
Γ'
10-01-2012
Δ'
11-01-2012
Δ'
12-01-2012
Δ'
13-01-2012
Δ'
16-01-2012
Δ'
17-01-2012
Δ'
18-01-2012 (πρωί)
Δ'
18-01-2012 (απόγευµα) Δ'
19-01-2012
Δ'
20-01-2012
Δ'
23-01-2012
Δ'
24-01-2012
Δ'
25-01-2012
Δ'
26-01-2012
Δ'
27-01-2012
Δ'
30-01-2012
Ε'
31-01-2012
Ε'
01-02-2012
Ε'
02-02-2012
Ε'
03-02-2012
Ε'
06-02-2012
Ε'
07-02-2012
Ε'
08-02-2012
Ε'
09-02-2012
Ε'
10-02-2012
Ε'
12-02-2012
ΣΤ'
13-02-2012
ΣΤ'
14-02-2012
ΣΤ'
15-02-2012
ΣΤ'
16-02-2012
ΣΤ'
20-02-2012
Ζ'
21-02-2012
Ζ'
22-02-2012 (πρωί)
Ζ'
22-02-2012 (απόγευµα) Ζ'
23-02-2012
Ζ'
24-02-2012
Ζ'
28-02-2012
Ζ'
29-02-2012 (πρωί)
Ζ'
29-02-2012 (απόγευµα) Ζ'
01-03-2012
Η'
02-03-2012
Η'
05-03-2012
Η'
06-03-2012
Η'
07-03-2012
Η'
08-03-2012
Η'
09-03-2012
Η'
12-03-2012
Η'
13-03-2012
Η'
14-03-2012
Η'
15-03-2012
Η'
16-03-2012
Η'
19-03-2012
Θ'
20-03-2012
Θ'
21-03-2012 (πρωί)
Θ'
21-03-2012 (απόγευµα) Θ'
22-03-2012 (πρωί)
Θ'

ΣΕΛΙΔΕΣ
2891-2970
2971-3020
3021 -3050
3051-3130
3131-3176
3177-3214
3215-3418
3419 -3482
3483-3538
3539-3598
3599 -3648
3649-3674
3675-3764
3765 -3794
3795 -3844
3845-3918
3919-3954
3955-4056
4057-4122
4123-4228
4229-4286
4287-4312
4313-4396
4397-4430
4431 -4510
4511-4562
4563-5243
5245-5310
5311-5410
5411-5460
5461-5524
5525-5586
5587-5794
5795-5838
5839 -5884
5885-5946
5947-5996
5997-6140
6141-6230
6231-6400
6401-6562
6563-6598
6599-6648
6649-6732
6733-6772
6773-6876
6877-6926
6927-6960
6961 -7036
7037-7284
7285-7354
7355-7398
7399-7452
7453-7642
7643-7736
7737-7758
7759-7838

264
ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΡΙΓ'
ΡΙΔ'
ΡΙΕ'
ΡΙΣΤ'
ΡΙΖ'
ΡΙΗ'
ΡΙΘ'
ΡΚ'
ΡΚΑ'
ΡΚΒ'
ΡΚΓ'
ΡΚΔ'
ΡΚΕ'
ΡΚΣΤ'
ΡΚΖ'
ΡΚΗ'
ΡΚΘ'

22-03-2012 (απόγευµα)
26-03-2012
27-03-2012
28-03-2012
29-03-2012 (πρωί)
29-03-2012 (απόγευµα)
30-03-2012
02-04-2012
03-04-2012 (πρωί)
03-04-2012 (απόγευµα)
04-04-2012 (πρωί)
04-04-2012 (απόγευµα)
05-04-2012
06-04-2012
09-04-2012 (πρωί)
09-04-2012 (απόγευµα)
10-04-2012

Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'

ΣΕΛΙΔΕΣ

7839-7868
7869 -7918
7919-8004
8005-8136
8137 -8172
8173-8212
8213 -8260
8261-8338
8339 -8386
8387-8476
8477-8536
8537 -8622
8623-8718
8719 -8890
8891-9010
9011-9084
9085-9582

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

