ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΒ ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΄

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ Β΄ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Από 6 Οκτωβρίου 2008 µέχρι 3 Σεπτεµβρίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι ΟΥ Γ . Σ Ι ΟΥΦΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΗΝΑ 2010

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Εισαγωγικό Σηµείωµα
Σύµφωνα µε τους ορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 166 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
η ύλη του Γενικού Ευρετηρίου της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου (από Συνεδρίαση Α΄/6.10.2008 µέχρι
ΛΣΤ΄/3.9.2010) κατατάχθηκε κατά κεφάλαια από το Τµήµα Αρχείου και Ευρετηριάσεως ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σελ. Ευρ.

5 - 133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

135 - 293

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

295 - 296

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

7
Α
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας
Σοφίας, την επαναλειτουργία του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το
σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 793.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου και την περαιτέρω εκχώρησή
τους σε τρίτους. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ.
803.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ΄Ορους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2502-2548.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1273.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1298.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄, σ. 1505-1524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την στήριξη του
εισοδήµατος των αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 1534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β΄, σ.
1567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
καλλιεργητικών δικαιωµάτων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5279.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική παραγωγή
και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η΄, σ. 5766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα νέων αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6091.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οξύτατα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Θ΄, σ. 6496.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων. τόµ. Θ΄, σ. 6754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προγράµµατα
αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενεργοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 625.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
καλλιεργητικών δικαιωµάτων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δράση των µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5762.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική παραγωγή
και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η΄, σ. 5766.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων. τόµ. Θ΄, σ. 6754.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας. τόµ. Η΄, σ. 5710.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική παραγωγή
και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η΄, σ. 5766.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄, σ. 1505-1524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2950.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4559.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγορά των αγροτικών
προϊόντων από τους εµπόρους µε το σύστηµα των «ανοιχτών» τιµών. τόµ. Η΄, σ. 5449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα νέων αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οξύτατα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Θ΄, σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προγράµµατα
αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας (31) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΙΓ΄, σ. 293.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1653.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ.
2987.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Aργύρης Ε., τόµ. Γ΄, σ. 2412.
Αλογοσκούφης Γ., τόµ. Θ΄, σ. 6756, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856.
Βαγιωνάς Γ., τόµ. ΙΑ΄, σ. 7974.
Βολουδάκης Μ., τόµ. Ε΄, σ. 3718.
Γείτονας Κ., τόµ. Θ΄, σ. 6588.
Γιαννακά Σ., τόµ. Α΄, σ. 468.
Γιαννόπουλος Α., τόµ. Γ΄, σ. 1661.
Δερµεντζόπουλος Α., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8074.
Διαµαντοπούλου Α., τόµ. Β΄, σ. 1271
Δραγώνα Θ., τόµ. Α΄, σ. 802, τόµ. Δ΄, σ. 3079, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4576, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856.
Δρίτσας Θ., τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888, τόµ. Ι΄, σ. 7108.

Καϊλή Ε., τόµ. Ι΄, σ. 7577.
Καραµανλής Α., τόµ. Β΄, σ. 1316.
Καρανίκας Η., σ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888.
Καρτάλης Κ., τόµ. Β΄, σ. 1541, τόµ. Ε΄, σ. 3718, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 311.
Κασαπίδης Γ., τόµ. Β΄, σ. 1271.
Κατσέλη Λ., τόµ. Β΄, σ. 1162, τόµ. Γ΄, σ. 2286, τόµ. Ι΄,
σ. 7524, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224.
Κεδίκογλου Σ., τόµ. Γ΄, σ. 2275.
Κεφαλογιάννη Ο., τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
Κοροβέσης Π., τόµ. Η΄, σ. 6171, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008, τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8307.
Κοσµίδης Ι., τόµ. Δ΄, σ. 2601.
Κουβέλης Σ., τόµ. Β΄, σ. 1271, τόµ. Δ΄, σ. 2601.
Κουράκης Α., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4576, τόµ. Ι΄, σ. 7172.
Κουτµερίδης Ε., τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
Λαµπίρης Η., τόµ. Α΄, σ. 802.
Λεβέντης Α., τόµ. Δ΄, σ. 2996.
Λιάπης Μ., τόµ. τόµ. Η΄, σ. 5630.
Λιάσκος Α., τόµ. Θ΄, σ. 6938.
Λιβανός Σ., τόµ. Β΄, σ. 1162.
Μητσοτάκης Κ., τόµ. Β΄, σ. 1162, τόµ. Ζ΄, σ. 5105.
Μπανιάς Ι., τόµ. ΣΤ΄, σ. 4576, τόµ. Ι΄, σ. 7217.
Μπεριάτος Η., σ. ΙΒ΄, σ. 8744.
Μπουζάλη Π., τόµ. Δ΄, σ. 2768.
Νικητιάδης Γ., τόµ. Θ΄, σ. 6676, τόµ. Ι΄, σ. 6995.
Νικολαΐδου Β., σ. τόµ. Ι΄, σ. 7623.
Ξενογιαννακοπούλου Μ., τόµ. Δ΄, σ. 2768.
Ορφανός Γ., τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008.
Παναγιωτόπουλος Ν., τόµ. Ι΄, σ. 7503.
Παναγιωτόπουλος Π., τόµ. Η΄, σ. 5799.
Παπαδηµητρίου Γ., τόµ. Ζ΄, σ. 5105.
Παπαδόπουλος Α., τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Παπανδρέου Β., τόµ. Γ΄, σ. 1661, τόµ. Δ΄, σ. 2996.
Παπουτσής Χ., τόµ. Γ΄, σ. 2275.
Περλεπέ-Σηφουνάκη Α., σ. τόµ. Η΄, σ. 6052.
Πεταλωτής Γ., τόµ. Γ΄, σ. 1661.
Πιπιλή Φ., τόµ. Θ΄, σ. 6756.
Ρήγας Π., τόµ. Δ΄, σ. 2791.
Ρουσόπουλος Θ., τόµ. Η΄, σ. 5705.
Σακοράφα Σ., τόµ. Γ΄, σ. 1996, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888, τόµ.
Θ΄, σ. 756, τόµ. Ι΄, σ. 7360.
Σαλαγκούδης Γ., τόµ. Β΄, σ. 1271.
Σαχινίδης Φ., τόµ. Α΄, σ. 18.
Σηµίτης Κ., τόµ. Β΄, σ. 832, τόµ. Γ΄, σ. 1996, τόµ. Ι΄, σ.
7172, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8307.
Σκουλάς Ι., τόµ. Α΄, σ. 287, τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Σκραφνάκη Μ., τόµ. Δ΄, σ. 2448.
Τζαβάρας Κ., τόµ. ΙΕ΄, σ. 1425.
Τζίµας Μ., τόµ. Θ΄, σ. 6630.
Τζιτζικώστας Α., τόµ. Γ΄, σ. 1661.
Τιµοσίδης Μ., τόµ. Γ΄, σ. 2275, τόµ. Ι΄, σ. 7217, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4576.
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Τραγάκης Ι., τόµ. Ι΄, σ. 7172.
Τσιαρτσώνης Ν., τόµ. Β΄, σ. 1271.
Τσιρώνης Δ., τόµ. Β΄, σ. 1162, τόµ. Ι΄, σ. 7392.
Τσουρή Ε., τόµ. Δ΄, σ. 2632.
Χατζή Οσµάν Α., τόµ. Γ΄, σ. 2041.
Χηνοφώτης Π., τόµ. Ζ΄, σ. 5442.
Χριστοφιλογιάννης Δ., τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Χριστοφιλοπούλου Π., τόµ. Θ΄, σ. 6938.
Ψαριανός Γ., τόµ. Γ΄, σ. 2275, τόµ. Η΄, σ. 6052.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν.
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2601.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την εγκατάσταση σαρωτών «πλήρους εικόνας του σώµατος» στα αεροδρόµια
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού
Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µείωση του κόστους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους στο αεροδρόµιο της Κω κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6694.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου». (Κατάθεση- Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1914.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «κατ΄ εξαίρεσιν» παραχώρηση άδειας προσγείωσης επί ελληνικού εδάφους σε αεροσκάφος
που φέρει τα διακριτικά «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
τόµ. ΙΓ΄, σ. 665.
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
832, 1172-1200, 1201-1228, 1302-1366, 1383-1400,
1571.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ΄, σ. 2310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του

κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6097.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων επισκευών και σχολικής στέγης στην Α΄ Αθήνας. τόµ.
Θ΄, σ. 6625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις εργασίες αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον
΄Αγιο Παντελεήµονα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 25.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ΄, σ. 2631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών τµηµάτων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6048.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο
Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7276.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895-8920.
ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας
στο ΄Ακτιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44, 52-264.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τη λήψη απόφασης (επαναληπτική ονοµαστική ψηφοφορία) επί της αίτησης άρσης της
ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ. 588591, 593-780.
Ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αίτησης
άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄,
σ. 588-590, 593-780.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1951.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1950.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης α-
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συλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4637, 4642-4860.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4642-4860.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το
σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 793.
ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ανατολική
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6088.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ι΄, σ. 7484.
ΑΚΤΙΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τα διόδια της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5054.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαµοθράκης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ελληνική ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6056.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε
την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών
νησιών: (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Β. Αποστολάτος, Κ.
Αϊβαλιώτης, Δ. Αράπογλου, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α.
Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης και Α. Ροντούλης).
τόµ. Ι΄, σ. 7222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 215.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών του αφενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Ζ΄, σ. 5019-5042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Βορειοατλαντικού Συµφώνου για την προσχώρηση

της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της Δηµοκρατίας της
Κροατίας». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5377, τόµ. Θ΄, σ. 6388-6414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό
των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού
Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιµητηρίων
στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τον ενταφιασµό τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 450, τόµ. ΙΕ΄,
σ. 1452.
ΑΛΙΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οργανισµού
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την «Επιστηµονική και Θεσµική Συνεργασία για την Υποστήριξη της
Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6503, 6951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απαγόρευση
αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8113.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απαγόρευση
αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8113.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1471.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εµπόριο αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7383.
ΑΛΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ξερίζωµα δένδρων και παράνοµες παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6299.
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντικατάσταση των στοι-
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χείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι΄, σ.
7275.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ.
2987.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1164.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 83 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΒ΄
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1, 2.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Σ. Δαϊλάκης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 18-19.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 344-346.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» Α) Για την
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου
σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390
του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο. Β)
Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως
συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄, σ. 527-558.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ.
Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του Απολογισµού και του γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου
της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους και των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Β΄ Σύνοδο της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Β΄, σ. 951-960.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Κ. Καρούτσος εν όψει της συζήτησης της πρότασης για τη

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την άσκηση δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, ενεχείρισε το υλικό της δικογραφίας για το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 985.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα
(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η ηµεροµηνία έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής και η ηµεροµηνία
κατάθεσης της υποβολής του πορίσµατός της για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποίησε κυβερνητική
µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του κ. Θ. Ρουσόπουλου, από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Β΄, σ.
1160-1161.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Τατούλης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 1531-1532.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Μήνυση
κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, β) ΄Εγκληση κατά της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ.
Γ΄, σ. 1951.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στα θύµατα και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ΄, σ. 2002.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση της «υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Γ΄, σ.
2086, 2087-2088.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των υποεπιτροπών: α) «για τα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου,
β) «νησιωτικών και ορεινών περιοχών» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής περιφερειών και γ) «υδατικών πόρων» της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος.
τόµ. Γ΄, σ. 2086, 2089-2091.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
τόµ. Γ΄, σ. 2092.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφης καταθέτει τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007
και τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009.
τόµ. Γ΄, σ. 2223.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ενώσεως τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών κ. Κωνσταντίνος Πυλαρινός απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα το
κείµενο της «ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» που αποτελεί τη διακήρυξη του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Αθηνών, της Ενώσεως των τέως Βουλευτών των κρατών µελών
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του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. τόµ. Δ΄, σ. 2514.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας των απεσπασµένων συνεργατών των Βουλευτών των Κοµµάτων µέχρι 31
Δεκεµβρίου 2011. τόµ. Δ΄, σ. 2792.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή την από 4-4-01 µήνυση περί «ποινικής ευθύνης
Υπουργών» του Δηµάρχου Νεοχωρίου κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων κ. Κ. Λαλιώτη για τα έργα του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
3021.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. τόµ. Δ΄, σ. 3076.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ΄, σ. 3165, 3166, 3167.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου» ολοκλήρωσε την έρευνά της και καταθέτει το σχετικό πόρισµα. τόµ. Ε΄, σ. 3175-3302.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
αποδοχής παραιτήσεων Υπουργών-Υφυπουργών και διορισµού νέων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888-3891.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί: «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) Για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Πρωθυπουργού. τόµ. Η΄, σ. 5636.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού του κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα
στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών. τόµ. Η΄, σ. 5795.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρό-

ταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, Μέρος Β΄ και Μέρος Κοινοβουλευτικό. τόµ. Η΄,
σ. 6130.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ΄, σ. 6355.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Γ. Σερπάνου. τόµ. Θ΄, σ. 6753.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει ότι συνεδρίασε
στις 27 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη η ad hoc Επιτροπή
για την ενέργεια και το περιβάλλον της Ευροµεσογειακής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υπό την προεδρία του συναδέλφου Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Σαλαγκούδη. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται η συµµετοχή του κ. Χρίστου Βερελή στη
Συµβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύµατος για την ΄Αµυνα και
την Ασφάλεια της Ευρώπης. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Π. Ευθυµίου ορίστηκε ως επικεφαλής της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), για τις εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν στη
Μολδαβία στις 5 Απριλίου. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή των Ελλήνων θα διοργανώσει
τις συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στην Αθήνα στις 9-12 Οκτωβρίου 2009 µε θέµα «Ενεργειακή ασφάλεια και περιβάλλον». τόµ. Θ΄, σ. 6860.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της γενικής συνέλευσης του
Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο του Συνταγµατολόγου
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ΄, σ. 6950.
Ανακοινώνεται επιστολή του καθηγητή κ. Γ. Πανούση µε
την οποία ευχαριστεί όλα τα Κόµµατα και τους Βουλευτές
για τη συµπαράστασή τους στη βίαιη επίθεση που δέχτηκε.
τόµ. Θ΄, σ. 6950.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του τέως Βουλευτή του Ν. Κοζάνης Κ. Παπαγεωργίου και του τέως Βουλευτή του Ν. Αχαΐας Ν. Πατρώνη. τόµ. Ι΄, σ. 6989.
Ανακοινώνονται τα εγκαίνια της ειδικής έκθεσης, αφιερωµένης στο Συνθέτη, Πολιτικό και Στοχαστή Μίκη Θεοδωράκη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ. 7113.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος
Σιούφας, ενηµέρωσε τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, σχετικά µε την προσαρµογή των οικονοµικών της Βουλής στις ανάγκες για περιστολή
δαπανών. τόµ. Ι΄, σ. 7221.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στις εµπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πολιτών και δήλωση συµπαράστασης σε
όλους όσους έχουν υποστεί ζηµιές. τόµ. Ι΄, σ. 7586.
Ανακοινώνεται η απόφαση και έγκριση της συµµετοχής
των Βουλευτών µε παρακράτηση 5% από τη βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. τόµ. Ι΄,
σ. 7645-7646.
Ανακοινώνεται ότι ο Ανακριτής του 20ου Τακτικού Τµήµατος Πληµµελειοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7737.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επό-

13
µενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε
συλλυπητήρια αναφορά µε αφορµή τον καταστροφικό σεισµό, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Ιταλίας κ. Τ. Φίνι και τον Πρόεδρο της Ιταλικής Γερουσίας
κ. Ρ. Σκιφάνι εκφράζοντας την θλίψη και την αλληλεγγύη
της Βουλής των Ελλήνων, προς τον δοκιµαζόµενο ιταλικό
λαό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7934.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης θα υποβάλλει
το πόρισµά της στις 27 Απριλίου 2009. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7953.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η 19η Απριλίου καθιερώνεται ως ηµέρα Φιλελληνισµού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των πρώην Βουλευτών Ι. Πατάκη και Ε. Κουλουµπή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224,
8225.
Ανακοινώνεται ότι ο ανακριτής του Α΄ Τµήµατος Πληµµελειοδικών Ρόδου διαβίβασε στις 13.4.2009 στη Βουλή
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών», δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8233.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτροπής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του

Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Ανακοινώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση και στη ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ
(78) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Χ. Βερελής µε επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8908-8909.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Ράπτη
και Γ. Παπακωνσταντίνου µε τις οποίες γνωστοποιούν την
παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς τους στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 1.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη εκλογή του Βουλευτή κ. Η.
Καλλιώρα στη θέση του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ανακοινώνεται ότι στις πρόσφατες αποφάσεις που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), έχουν συµπεριληφθεί σηµαντικές αναφορές υπέρ των ελληνικών θέσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Aνακοινώνεται ότι διακόσιοι Ακαδηµαϊκοί από όλο τον
κόσµο, απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής κ. Μπαράκ Οµπάµα, σχετικά µε
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιό-
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δου για τις τρείς διαδοχικές συνθέσεις του (Α, Β, Γ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 4-7.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, β) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη, γ) κατά της πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου και του πρώην
Υφυπουργού κ. Γεωργίου Καλού, δ) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Σάββα
Τσιτουρίδη, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και κατά του νυν Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, ε) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Στέφανου Τζουµάκα, Γεωργίου Ανωµερίτη, Γεωργίου Δρυ και Ευάγγελου Αργύρη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 138.
Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2009 οι Βουλευτές του Α΄ Θερινού Τµήµατος θα ξεναγηθούν στο Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 298.
Ανακοινώνεται ότι αντιπροσωπεία της Βουλής θα µεταβεί
στην ΠΕΣΚΑΡΑ για την τέλεση παραλαβής της σηµαίας των
Μεσογειακών Αγώνων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 682.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, σχετικά µε την επιστροφή των
γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα εν όψει της λειτουργίας του νέου Μουσείου της Ακρόπολης και χαιρετισµός
στους αδελφούς Κυπρίους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 828.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Πλεύρης γνωστοποίησε δήλωση παραίτησής του από το Βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 839.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Π. Ευθυµίου εξελέγη
Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του
Ο.Α.Σ.Ε. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841.
Ανακοινώνεται η έναρξη της 7ης Γενικής Συνέλευσης της
Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης Ελληνισµού.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2012.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Μάριος Κάραγιαν
εκφράζει την συµπαράστασή του, καθώς και των συναδέλφων Βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας και ολοκλήρου του Κυπριακού Ελληνισµού, προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 2037.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2145.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανώλης µε
επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό
αξίωµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2291-2292.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων φορολογικών κινήτρων στο Ν. ΄Εβρου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων. τόµ. Β΄, σ. 873.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της
Θράκης. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 1970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2496.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις εργασίες αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7373.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά για το κλείσιµο του συγκροτήµατος του «Ελεύθερου Τύπου». τόµ. ΙΓ΄, σ. 472, 474, 558, 560.
Αναφορά για την απελευθέρωση του ΄Ελληνα δηµοσιογράφου Ιάσονα Αθανασιάδη-Φόουντεν. τόµ. ΙΓ΄, σ. 558.
Αναφορά για τα τριάντα πέντε χρόνια από το πραξικόπηµα της Κύπρου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1372, 1379, 1383.
Αναφορά στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2037, 2038, 2039,
2116, 2121, 2125, 2126, 2130, 2131, 2133, 2135, 2136,
2137, 2138, 2139, 2142, 2143, 2144, 2146, 2149, 2150,
2151, 2152, 2154, 2173.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στη ζήτηση, την πιστωτική ασφυξία
στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6899.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 302, τόµ. Η΄,
σ. 5712-5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2235.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης και αντιµετώπιση της ανεργίας». (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2569, τόµ. Ι΄, σ. 73887431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα
Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις
Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5285.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1471.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την κατάσταση
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που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ, β) σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια ΄Ηπειρο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα στη χώρα µας, τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6901.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων
του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, 6837, τόµ. ΙΕ΄,
σ. 1403-1440, 1496-1531, 1533-1552, 1597-1598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2280.
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου και την περαιτέρω εκχώρησή
τους σε τρίτους. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ.
803.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο σχέδιο νόµου: «΄Ασκηση του
εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι΄, σ. 7663-7673.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο σχέδιο νόµου: «΄Ασκηση
του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». (Απερρίφθη). τόµ. Ι΄, σ. 7673.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1992.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες: Δέκα επτά (17) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ΄, σ.
6594.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1433, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2116-2154, 2156-2181, 2183-2220, 2294.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συλλυπητήρια αναφορά για τους αδικοχαµένους αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 1471, 1487,
1488.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1540.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης και αντιµετώπιση της ανεργίας». (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2569, τόµ. Ι΄, σ.73887431.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων, µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Θ΄, σ. 6909.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7382.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6588.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «΄Ασκηση του εκλογικού
δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από
τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν στο Εξωτερικό».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Απόρριψη). τόµ. Θ΄, σ. 6532, τόµ. Ι΄,
σ. 7663-7709, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7733-7810, 7994-8006.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
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κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την
στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, την αποζηµίωση για τις
απώλειές τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανατολικής του δήµου Παµβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8115.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραµµα εξισωτικής αποζηµίωσης για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Γ΄, σ. 2276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας
στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6841.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για επιστροφή της αποζηµίωσης των 3.000 ευρώ από πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1456.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ.
Η΄, σ. 5845.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5404.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1273.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για τις καταστροφές που υπέστησαν το 2008 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6495.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 6094.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 20092033, 2142-2167.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφης καταθέτει τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007
και τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009.
τόµ. Γ΄, σ. 2223.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόλυση εργαζοµένων από την ΕΤ3
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση
«JUMBO». τόµ. Η΄, σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία
«ING» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το κλείσιµο του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ»,
την ανάγκη λήψης µέτρων για την απασχόληση των απολυµένων εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 755.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 344-346.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του Απολογισµού και του γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου
της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους και των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Β΄ Σύνοδο της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Β΄, σ. 951-960.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση της «υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Γ΄, σ.
2086, 2087-2088.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των υποεπιτροπών: α) «για τα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου,
β) «νησιωτικών και ορεινών περιοχών» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής περιφερειών και γ) «υδατικών πόρων» της
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Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος.
τόµ. Γ΄, σ. 2086, 2089-2091.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το βραβείο «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4562-4567.
Ανακοινώνεται η απόφαση και έγκριση της συµµετοχής
των Βουλευτών µε παρακράτηση 5% από τη βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. τόµ. Ι΄,
σ. 7645-7646.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8225-8282.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 381, τόµ.
Γ΄, σ. 1722-1726.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Αργεντινής στην Επιστηµονική και Τεχνολογική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2305.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθµισµένων πληροφοριών µεταξύ
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάµεων
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας, σχετικά µε την ανταλλαγή
πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄,
σ. 1914,τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2469.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την προστασία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό έκτασης στην Κυνόσουρα για
λόγους προστασίας και ανάδειξης του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις εργασίες αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7373.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη βιντεοσκόπηση
ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο
Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.

ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των άστεγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7215.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απαγόρευσης της οπλοφορίας των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο νόµου που
αφορά τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ξυλοδαρµό εικοσιτετράχρονου Αφγανού µετανάστη από αστυνοµικούς στο Αστυνοµικό Τµήµα
Αγίου Παντελεήµονα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7170.
ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7969.
ΑΣΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία υποδοµών για την αξιοπρεπή στέγαση και περίθαλψη των µεταναστών κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6946.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του
κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6097.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την καταβολή διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της πόλης των
Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5760.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερησίας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την αδυναµία του Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8034-8059.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι.
τόµ. Β΄, σ. 1166.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1653.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1035.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6350.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3346, τόµ. Ζ΄, σ. 5235-5270, 52895322, τόµ. Η΄, σ. 5630-5650, 5651-5689, 5868-5877,
5878-5882, 5959.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους συµβασιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8446.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απώλειες των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και την επιδείνωση των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6503.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των
Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικώνσυνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της).
(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 568, τόµ. Θ΄, σ. 66516682.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β΄, σ. 870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,

από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την
στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, την αποζηµίωση για τις
απώλειές τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απώλειες των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και την επιδείνωση των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6503.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3346, τόµ. Ζ΄, σ. 5235-5270, 52895322, τόµ. Η΄, σ. 5630-5650, 5651-5689, 5868-5877,
5878-5882, 5959.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ. Β΄, σ.
871.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το
Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ΄, σ. 2949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για το κλείσιµο γραφείων
εργασίας ειδικών κοινωνικών οµάδων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6696.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενερ-
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γοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 625.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την προστασία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1995.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού
πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις Εφορίες
Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7468.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ. 354.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1993.
ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα ΄Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6569, 6951-6984, τόµ. Ι΄, σ. 70667101, 7278-7319, 7321-7360, 7444.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Γ΄, σ. 1665.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την καταβολή διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3327.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τα διακριτικά στις στολές των Σκοπιανών
στρατιωτών στο Αφγανιστάν. (Επερωτών: Ο Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κ. Αϊβαλιώτης). τόµ.
Δ΄, σ. 2603-2608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αύξηση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6055.
ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ (βλ. ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ)
Β
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά
εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ρόλο του ειδικού διαµεσολαβητή του
Ο.Η.Ε. κ. Μάθιου Νίµιτς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1058.
ΒΕΝΖΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1535.
ΒΕΡΓΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2597.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων στα γήπεδα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον
΄Αγιο Παντελεήµονα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 25.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις συλλήψεις κατόχων παλαιών βιβλίων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2598.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέκδοση του σχολικού ενηµερωτικού βιβλίου «Mακεδονία, Ιστορία και Πολιτική» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2000.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. τόµ. Α΄, σ.
460.
ΒΙΕΤΝΑΜ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για
συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2316.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1446.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι΄, σ. 6994.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διακοπή συνεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας ΔΕΛΤΑ µε τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7726.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε
εργοστάσιο της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου
«SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των εργοστασίων του Οµίλου Λαναρά, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη ρύπανση που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντι-

µετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη βιοµηχανία κατεψυγµένων ψαριών «ΑΜΑΣΑ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1035.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τις ρυθµίσεις του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7721.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2388.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 27.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς
τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2382.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων,
της Αστυνοµίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση µε τη διέλευση των συνόρων». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Βουλγαρίας για την Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1225.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Ε. Μεϊµαράκη, Κ. Παπακώστα, Ε. Παπαδηµητρί-
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ου, Α. Ρεγκούζα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Ο.
Κεφαλογιάννη, Η. Καλλιώρα, Π. Κοροβέση, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία εκλογής ΣΤ΄ και
Ζ΄ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6-17.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Σ. Δαϊλάκης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 18-19.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44, 52-264.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Γ. Λιάνη και Κ. Τασούλα. τόµ. Α΄, σ. 351.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νεράντζη, Θ. Πάγκαλου και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. ΄Αρτας). τόµ. Α΄, σ. 564.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Ν. Δένδια σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ.
588-590.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τη λήψη απόφασης (επαναληπτική ονοµαστική ψηφοφορία) επί της αίτησης άρσης της
ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ. 588591, 593-780.
Ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αίτησης
άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄,
σ. 588-590, 593-780.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αηδόνη, Ι. Τζαµτζή και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Β΄, σ.
963, 964.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ρόβλια και Ι. Δραγασάκη. τόµ. Β΄, σ. 1001, 1003.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Β΄, σ. 1005.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου. τόµ. Β΄, σ. 1013.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Βρεττού. τόµ. Β΄, σ. 1022.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Ι. Τραγάκη. τόµ. Β΄, σ. 1099.
Αποχώρηση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
από τη συζήτηση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης περί
«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β΄, σ. 1108, 1149,
1152.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποίησε κυβερνητική
µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του κ. Θ. Ρουσόπουλου, από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Β΄, σ.
1160-1161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Χ. Βερελή. τόµ. Β΄, σ. 1226, 1227.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μπανιά, Γ. Αλογοσκούφη, Γ. Βουλγαράκη, Ε. Ζαγορίτη, Θ. Κασίµη, Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Π. Δού-

κα, Θ. Πάγκαλου, Κ. Βρεττού, Κ. Σπηλιόπουλου, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Παυλίδη, Ν. Ζωίδη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαλκίδη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Καραµανλή, Γ.
Ορφανού, Σ. Καλαφάτη, Α. Τζιτζικώστα, Ε. Καϊλή, Ι. Μαγκριώτη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Π. Σκανδαλάκη, Μ.
Χαρακόπουλου, Π. Σγουρίδη, Ι. Διαµαντίδη, Β. Νικολαΐδου, Δ. Αράπογλου, Ι. Τζαµτζή, Α. Καρπούζα, Α. Κανταρτζή, Η. Καλλιώρα, Ε. Κωνσταντινίδη, Κ. Σηµίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Θ. Δραγώνα, Σ. Κουβέλη, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. ΄Εβερτ και Α. Καραµανλή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.»
και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ.
Β΄, σ. 1316-1362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Νικητιάδη και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Άρτας). τόµ. Β΄, σ.
1456.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Τατούλης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 1531-1532.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Β΄, σ. 1558.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1951.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1950.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Μήνυση
κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, β) ΄Εγκληση κατά της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ.
Γ΄, σ. 1951.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Σγουρίδη. τόµ. Γ΄, σ. 1985.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
τόµ. Γ΄, σ. 2092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κατσέλη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Γ΄, σ. 2201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Παναγιωτόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 2204.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Α. Μπέζα. τόµ. Δ΄, σ. 2504, 2505.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α. Αλαβάνου. τόµ. Γ΄, σ. 2241.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Καλαντζάκου, Χ. Καστανίδη και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ.
Δ΄, σ. 2613, 2614.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Θ. Μπακογιάννη, Γ. Αλογοσκούφη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Θ. Πάγκαλου, Κ.
Βρεττού, Α. Παυλίδη, Μ. Σκραφνάκη, Σ. Καλαφάτη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Γ. Τρυφωνίδη, Θ. Θαλασσινού, Σ. Κουβέλη,
Χ. Αηδόνη, Ε. Τσουρή και Δ. Αράπογλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής,
στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφο-
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ρούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου
΄Ορους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2656-2678.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Δ΄, σ. 2717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βέρρα και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. ΄Αρτας). τόµ. Δ΄, σ.
2746.
Ορκωµοσία του κ. Β. Παππά (Ν.Δ.) ως Βουλευτή Χαλκιδικής σε αντικατάσταση του κ. Α. Φλωρίνη. τόµ. Δ΄, σ.
2946.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Ι. Δραγασάκη και Γ. Κωνσταντόπουλου. τόµ.
Δ΄, σ. 2968, 2973.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή την από 4-4-01 µήνυση περί «ποινικής ευθύνης
Υπουργών» του Δηµάρχου Νεοχωρίου κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων κ. Κ. Λαλιώτη για τα έργα του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
3021.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Σ. Χαλβατζή. τόµ. Δ΄, σ. 3078.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Τσιτουρίδη. τόµ. Δ΄, σ. 3096.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Ψαριανού και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Δ΄, σ. 3101,
3102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Ντόλιου, Φ. Πιπιλή και Γ. Σούρλα. τόµ. Δ΄, σ. 3113.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ρόβλια και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Γ. Πεταλωτή. τόµ. Ε΄, σ. 3385, 3404.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Φλωρίδη και Δ. Αβραµόπουλου. τόµ. Ε΄, σ. 3501, 3502.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Ι. Δραγασάκη. τόµ. Ε΄, σ. 3602, 3603.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Ι. Μπούγα και Α. Νεράντζη. τόµ. Ε΄,
σ. 3612, 3613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Σταµάτη. τόµ. Ε΄, σ. 3717.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
αποδοχής παραιτήσεων Υπουργών-Υφυπουργών και διορισµού νέων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888-3891.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4637, 4642-4860.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4642-4860.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Ζ΄, σ. 5155, 5157.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Αποστολάτου και Ι. Τζαµτζή. τόµ. Ζ΄, σ. 5215, 5216.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Ζ΄, σ. 5249,
5250.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Ε. Βενιζέλου, Φ. Πετσάλνικου και Ν. Λέγκα. τόµ. Ζ΄, σ.
5251, 5252.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πατριανάκου και Κ. Βελόπουλου. τόµ. Ζ΄, σ. 5298,
5299.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Πρωθυπουργού. τόµ. Η΄, σ. 5636.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Α. Κακλαµάνη, Α. Λοβέρδου και Κ. Γείτονα.
τόµ. Η΄, σ. 5645, 5646, 5647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Η΄, σ. 5758.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Χατζηγάκη, Μ. ΄Εβερτ, Π. Παναγιωτόπουλου, Β. Κεγκέρογλου,
Μ. Σκραφνάκη και Γ. Καλαντζή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5869, 5872,
5873, 5874, 5875, 5876.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Χατζηγάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την εκλογή Κοσµήτορα της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5870.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Παντούλα και Α. Ροντούλη. τόµ. Η΄, σ. 6016, 6017,
6018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πάγκαλου, Θ. Ρουσόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ΄, σ.
6213, 6214.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Θ΄, σ. 6397.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Αβραµόπουλου, Χ. Παπουτσή, Γ. Φλωρίδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Θ΄, σ. 6464, 6465.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Η. Λαµπίρη και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ΄, σ. 6482,
6483.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Καρανίκα και Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Θ΄, σ. 6522.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Π. Χριστοφιλοπούλου και Α. Νεράντζη. τόµ.
Θ΄, σ. 6571, 6572.
Ορκωµοσία του κ. Η. Μπεριάτου σε αντικατάσταση του Γ.
Παπαδηµητρίου που απεβίωσε. τόµ. Θ΄, σ. 6615.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Χ. Χαραλάµπους. τόµ. Θ΄, σ. 6718, 6719.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Λιντζέρη και Α. Αλαβάνου. τόµ. Θ΄, σ. 6721.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Ι. Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Λυκουρέντζου, Ι. Βαληνάκη, Α. Τζιτζικώστα, Σ. Τσιτουρίδη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Μπεγλίτη, Δ. Αράπογλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Μπούγα, Μ. ΄Εβερτ, Μ. Σκραφνάκη και Σ. Σακοράφα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκι-
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βωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ΄, σ. 6860-6877.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση της επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,
σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι΄, σ. 7176.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Η. Πολατίδη. τόµ. Ι΄, σ. 7238, 7239.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη, Π. Παναγιωτόπουλου και Κ. Γείτονα. τόµ. Ι΄,
σ. 7347, 7348.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Ροντούλη, Κ. Γείτονα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ι΄, σ. 7356, 7358, 7359.
Ανακοινώνεται η απόφαση και έγκριση της συµµετοχής
των Βουλευτών µε παρακράτηση 5% από τη βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. τόµ. Ι΄,
σ. 7645-7646.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μαγκριώτη, Α. Γεωργιάδη και Α. Νεράντζη. τόµ. Ι΄, σ.
7655, 7656.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Νιώτη, Α. Γεωργιάδη και Γ. Σούρλα. τόµ. Ι΄, σ. 7667,
7668.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Σκυλλάκου και Α. Πλεύρη. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Ι΄, σ. 7707.
Ανακοινώνεται ότι ο Ανακριτής του 20ου Τακτικού Τµήµατος Πληµµελειοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7737.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Ψαριανού, Ε. Παπαδηµητρίου, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε.
Στρατάκη, Κ. Γκιουλέκα, Μ. Παντούλα, Ν. Παναγιωτόπουλου, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη, Α. Νάκου, Ρ. Ζήση, Π.
Σγουρίδη, Θ. Τζάκρη, Κ. Κουκοδήµου, Α. Καρπούζα, Μ.
Βολουδάκη και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7749,
7774.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη και Α. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7775.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νη-

σιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Τζίµα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7867, 7881.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε. Στρατάκη, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Σκυλλάκου, Π. Σγουρίδη, Δ. Σαµπαζιώτη, Ι.
Διαµαντίδη, Κ. Κουκοδήµου, Η. Καλλιώρα, Α. Αντωνίου
και Κ. Σηµίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7936-7951.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Αντωνίου, Θ. Δραγώνα και Γ. Αλογοσκούφη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «΄Ασκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7994-8002.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Γ. Σούρλα, Χ. Παπουτσή και Μ. Μπεκίρη. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8089, 8090, 8091, 8092.
Ανακοινώνεται ότι ο ανακριτής του Α΄ Τµήµατος Πληµµελειοδικών Ρόδου διαβίβασε στις 13.4.2009 στη Βουλή
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών», δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8233.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτροπής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Ι. Τζαµτζή και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8482,
8483.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Μυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου

86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157
του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο 2
του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση
τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14,
16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος
1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και
385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8537-8542.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Σιούφα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Β. Οικονόµου και Γ. Μαυρίκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία για την
άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8538-8541.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Χ. Φώλια, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ.
Τσιάρα, Μ. Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου, Μ.
Παπαγιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Siemens» στο σύνολό της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8763-8776.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ. Τσιάρα, Μ.
Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου και Κ. Σηµίτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ, 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8823-8839.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
Ανακοινώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση και στη ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ
(78) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
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για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8866.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Χ. Βερελής µε επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8908-8909.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Ράπτη
και Γ. Παπακωνσταντίνου µε τις οποίες γνωστοποιούν την
παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς τους στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 1.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μακρυπίδη, Α. Τσούρα, Ι. Βλατή και Σ. Ανδριοπούλου σε αντικατάσταση των
κ.κ. Χ. Βερελή, Σ. Ράπτη, Γ. Παπακωνσταντίνου, που παραιτήθηκαν και του Μ. Παπαγιαννάκη που απεβίωσε, αντίστοιχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, β) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη, γ) κατά της πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου και του πρώην
Υφυπουργού κ. Γεωργίου Καλού, δ) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Σάββα
Τσιτουρίδη, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και κατά του νυν Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, ε) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Στέφανου Τζουµάκα, Γεωργίου Ανωµερίτη, Γεωργίου Δρυ και Ευάγγελου Αργύρη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 138.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Φωτιάδη και Κ. Βελόπουλου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 690.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Αγοραστού, Α. Ροντούλη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 702.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Καραµάριου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 836.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Πλεύρης γνωστοποίησε δήλωση παραίτησής του από το Βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 839.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Π. Ευθυµίου εξελέγη
Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του
Ο.Α.Σ.Ε. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841.

Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γ. Γεωργίου σε αντικατάσταση του κ. Α. Πλεύρη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Καραµάριου, Ν. Ζωίδη, Γ. Νικητιάδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 934.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) από τη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄,
σ. 946.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1373.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2145.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2198, 2199,
2200, 2201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παπουτσή και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2208.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Αυγενάκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2210.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανώλης µε
επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό
αξίωµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2291-2292.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Δ. Κρανιά σε αντικατάσταση
του κ. Ι. Μανώλη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2293.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 83 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΒ΄
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1, 2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου
της ΙΒ΄ Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του ΣΤ΄ και Ζ΄
Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 5-20.
Ψηφοφορία για την εκλογή του ΣΤ΄ και Ζ΄ Αντιπροέδρου των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής
της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 6-20.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Σ. Δαϊλάκης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 18-19.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 44, 327, 379,
380, 381, 502, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 516,
517, 585, 591, 782, τόµ. Β΄, σ. 985, 988, 989, 990, 991,
1037, 1038, 1096, 1123, 1150, 1151, 1152, 1192, 1193,
1209, 1210, 1222, 1245, 1257, 1375, 1495, 1499, τόµ.
Γ΄, σ. 2039, 2240, 2241, 2249, 2437, 2438, τόµ. Δ΄, σ.
2579, 2583, 2586, 2606, 2631, 2654, 2746, 2759, 2760,
2788, 2789, 2953, 2954, τόµ. Ε΄, σ. 3480, τόµ. Ζ΄, σ.
4633, 5039, 5040, 5085, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145,
5178, 5179, 5180, 5251, 5254, τόµ. Η΄, σ. 5643, 5705,
5754, 5755, 5770, 5771, 5776, 5777, 5779, τόµ. Θ΄, σ.
6395, 6398, 6400, 6463, 6464, 6550, 6551, 6552, 6674,
6681, 6682, 6718, τόµ. Ι΄, σ. 7092, 7175, 7176, 7388,
7389, 7392, 7425, 7426, 7518, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8109, 8123,
8219, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8138, 8151, 8325,
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8328, 8329, 8333, 8334, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8454, 8455, 8506,
8507, 8508, 8556, 8557, 8670, τόµ. ΙΓ΄, σ. 160, 178, 237,
238, 269, 271, 273, 274, 279, 280, 588, 628, 638, 648,
696, 699, τόµ. ΙΔ΄, σ. 716, 733, 737, 793, 794, 795, 796,
797, 1076, 1376, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1403, 1404, 1491, 1492,
1616, 1617, 1628, 1629, 1642, 1643, 1760, 1762, 1763,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2188, 2189, 2555, 2571.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 265,
351, 352, τόµ. Β΄, σ. 987, 988, 989, 990, 991, 996, 1062,
1107, 1108, 1109, 1135, 1143, 1144, 1600, 1601, τόµ.
Γ΄, σ. 1611, 2009, 2100, τόµ. Δ΄, σ. 2439, 2440, 2469,
2470, 2473, 2505, 2632, 2633, 2759, 2772, 3074, τόµ.
Ε΄, σ. 3381, 3385, 3390, 3391, 3400, 3684, 3685, 3686,
3692, 3697, τόµ. Η΄, σ. 5890, 5891, 6160, τόµ. Θ΄, σ.
6201, 6229, 6230, 6400, 6401, 6448, 6451, 6452, 6478,
6502, 6505, 6529, 6530, 6699, 6953, τόµ. Ι΄, σ. 7085,
7392, 7413, 7587, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7993, 7994, 8006, 8090,
8091, 8092, 8225, 8238, 8239, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8506, 8865,
8866, 8867, 8874, τόµ. ΙΓ΄. σ. 451, 703, τόµ. ΙΔ΄, σ. 720,
723, 729, 758, 785, 796, 810, 925, 1061, 1062, 1063,
1318, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1403, 1551, 1586, 2012.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 344-346.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»:
α) Για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος
του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση
του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο. β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο. γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων
προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄,
σ. 527-558.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ.
Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Κ. Καρούτσος εν όψει της συζήτησης της πρότασης για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την άσκηση δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, ενεχείρισε το υλικό της δικογραφίας για το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 985.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα

(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η ηµεροµηνία έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής και η ηµεροµηνία
κατάθεσης της υποβολής του πορίσµατός της για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 1041.
Συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 1097, 1100.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Αποχώρηση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
από τη συζήτηση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης περί
«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β΄, σ. 1108, 1149,
1152.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποίησε κυβερνητική
µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του κ. Θ. Ρουσόπουλου, από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Β΄, σ.
1160-1161.
Αναφορά στην εκλογή του Μπαράκ Οµπάµα ως νέου
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. τόµ.
Β΄, σ. 1418, 1419, 1439, 1440.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Π. Τατούλης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 1531-1532.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2007. β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ΄, σ. 1611-1648.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στα θύµατα και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ΄, σ. 2002.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση της «υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Γ΄, σ.
2086, 2087-2088.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των υποεπιτροπών: α) «για τα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου,
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β) «νησιωτικών και ορεινών περιοχών» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής περιφερειών και γ) «υδατικών πόρων» της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος.
τόµ. Γ΄, σ. 2086, 2089-2091.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Ολυµπιονίκες των
29ων Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008. τόµ. Γ΄,
σ. 2139-2141.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφης καταθέτει τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007
και τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009.
τόµ. Γ΄, σ. 2223.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Παραολυµπιονίκες των Παραολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008.
τόµ. Δ΄, σ. 2489-2492.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ενώσεως τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών κ. Κωνσταντίνος Πυλαρινός απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα το
κείµενο της «ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» που αποτελεί τη διακήρυξη του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Αθηνών, της Ενώσεως των τέως Βουλευτών των κρατών µελών
του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. τόµ. Δ΄, σ. 2514.
Ανακοινώνεται η παράταση προθεσµίας των απεσπασµένων συνεργατών των Βουλευτών των Κοµµάτων µέχρι 31
Δεκεµβρίου 2011. τόµ. Δ΄, σ. 2792.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. τόµ. Δ΄, σ. 3076.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ΄, σ. 3165, 3166, 3167.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου» ολοκλήρωσε την έρευνά της και καταθέτει το σχετικό πόρισµα. τόµ. Ε΄, σ. 3175-3302.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
Ευχετήρια αναφορά για ταχεία ανάρρωση του Προέδρου
της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. τόµ.
Ε΄, σ. 3337.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
αποδοχής παραιτήσεων Υπουργών-Υφυπουργών και διορισµού νέων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888-3891.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το βραβείο «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4562-4567.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυ-

τουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών
για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού του κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα
στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών. τόµ. Η΄, σ. 5795.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε αντικείµενο την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5868, 5870, 5877, 5884.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, Μέρος Β΄ και Μέρος Κοινοβουλευτικό. τόµ. Η΄,
σ. 6130.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει ότι συνεδρίασε
στις 27 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη η ad hoc Επιτροπή
για την ενέργεια και το περιβάλλον της Ευροµεσογειακής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υπό την προεδρία του συναδέλφου Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Σαλαγκούδη. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται η συµµετοχή του κ. Χρίστου Βερελή στη
Συµβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύµατος για την ΄Αµυνα και
την Ασφάλεια της Ευρώπης. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Π. Ευθυµίου ορίστηκε ως επικεφαλής της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), για τις εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν στη
Μολδαβία στις 5 Απριλίου. τόµ. Θ΄, σ. 6859.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή των Ελλήνων θα διοργανώσει
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τις συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στην Αθήνα στις 9-12 Οκτωβρίου 2009 µε θέµα «Ενεργειακή ασφάλεια και περιβάλλον». τόµ. Θ΄, σ. 6860.
Ανακοινώνονται τα εγκαίνια της ειδικής έκθεσης, αφιερωµένης στο Συνθέτη, Πολιτικό και Στοχαστή Μίκη Θεοδωράκη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ι΄, σ. 7113.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση της επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,
σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι΄, σ. 7176.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος
Σιούφας, ενηµέρωσε τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, σχετικά µε την προσαρµογή των οικονοµικών της Βουλής στις ανάγκες για περιστολή
δαπανών. τόµ. Ι΄, σ. 7221.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης θα υποβάλλει
το πόρισµά της στις 27 Απριλίου 2009. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7953.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5

του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η 19η Απριλίου καθιερώνεται ως ηµέρα Φιλελληνισµού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8225-8282.
Ανακοινώνεται ότι ο ανακριτής του Α΄ Τµήµατος Πληµµελειοδικών Ρόδου διαβίβασε στις 13.4.2009 στη Βουλή
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών», δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8233.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτροπής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξετα-
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στική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419,
8423, 8424, 8425, 8426.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
Ανακοινώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση και στη ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ
(78) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της α-

πιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8866.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Χ. Βερελής µε επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8908-8909.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Ράπτη
και Γ. Παπακωνσταντίνου µε τις οποίες γνωστοποιούν την
παραίτησή τους από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς τους στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 1.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη εκλογή του Βουλευτή κ. Η.
Καλλιώρα στη θέση του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ανακοινώνεται ότι στις πρόσφατες αποφάσεις που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), έχουν συµπεριληφθεί σηµαντικές αναφορές υπέρ των ελληνικών θέσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Aνακοινώνεται ότι διακόσιοι Ακαδηµαϊκοί από όλο τον
κόσµο, απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής κ. Μπαράκ Οµπάµα, σχετικά µε
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση του Τµήµατος Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου για τις τρείς διαδοχικές συνθέσεις του (Α, Β, Γ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 4-7.
Συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 298, 299, 303, 305,
311.
Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2009 οι Βουλευτές του Α΄Θερινού Τµήµατος θα ξεναγηθούν στο Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 298.
Ανακοινώνεται ότι αντιπροσωπεία της Βουλής θα µεταβεί
στην ΠΕΣΚΑΡΑ για την τέλεση παραλαβής της σηµαίας των
Μεσογειακών Αγώνων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 682.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, σχετικά µε την επιστροφή των
γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα εν όψει της λειτουργίας του νέου Μουσείου της Ακρόπολης και χαιρετισµός
στους αδελφούς Κυπρίους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 828.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Πλεύρης γνωστοποίησε δήλωση παραίτησής του από το Βουλευτικό αξίωµα λόγω εκλογής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 839.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Π. Ευθυµίου εξελέγη
Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του
Ο.Α.Σ.Ε. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) από τη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄,
σ. 946.
Ανακοινώνεται η έναρξη της 7ης Γενικής Συνέλευσης της
Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης Ελληνισµού.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2012.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανώλης µε
επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό
αξίωµα. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2291-2292.
Αναφορά στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
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προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2649-2650.
Αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την εφαρµογή του
άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2657.
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΝΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το βραβείο «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΣΤ΄, σ. 4562-4567.
Γ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8109.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για τις πνευµατικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεµβρίου 1938 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3120, τόµ. Η΄, σ. 6146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γαλλικής Δηµοκρατίας στον Τοµέα των Μεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
6569, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1814.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2015.
ΓΑΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύµφωνο Συµβίωσης». (Προτείνοντες: Δεκαεννέα (19) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1386, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 26512664.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους εργαζόµενους συµβασιούχους στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ΄, σ. 6756.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο
Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7276.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κονδυλίων για τη Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1963.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 6094.
ΓΕΦΥΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε

την αποκοπή του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8794.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας
της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας
της Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1305, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4125-4127.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση των έργων για την κατασκευή του νέου
γηπέδου του ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της
Α.Ε.Κ. κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων στα γήπεδα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7379.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του δήµου Γέρακα. τόµ. Θ΄, σ. 6363.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων
του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ΄, σ. 2988.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο µε τους άντρες κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα στεγαστικά δάνεια
των πολυτέκνων. τόµ. Θ΄, σ. 6364.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 905-940, 941-986, 1062-1097, 1170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την διεύρυνση του
«spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανει-
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σµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δανειοδότηση του δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.). τόµ. Β΄, σ. 874.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 905-940, 941-986, 1062-1097, 1170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση των τεχνικών εµποδίων για
την ένταξη επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6939.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και
των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄, σ. 7175.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7136,
7517-7557, 7572-7605, 7618-7661, τόµ. ΙΑ΄, σ. 77497775, 7975.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού της Χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5753.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το δάσος του Παγώντα Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του δήµου
Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6904.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το δάσος του Παγώντα Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2180.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5595.
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τη δασοπροστασία
και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτη-

ριακού προβλήµατος στα σχολεία του δήµου Νίκαιας. τόµ.
Α΄, σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την αναστολή των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο
Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1501.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. (Επερωτώντες: Εξήντα έξι
(66) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2608-2624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή του
σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ΄, σ. 6366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του δήµου
Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6904.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1553-1561.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ξερίζωµα δένδρων και παράνοµες παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία υπόγειου γκαράζ στη συµβολή των οδών Πατησίων και Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6498.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1638, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2230-2253, 2256-2272, 24372460, 2555-2569, 2609-2616.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση των τιµολογίων του φυσικού
αερίου στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7376.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κατάστασης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων
στη χορήγηση του πολυτεκνικού τιµολογίου της Δ.Ε.Η.
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία
του ατµοηλεκτρικού σταθµού της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2179.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος) τόµ. Δ΄, σ. 3148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση
αντί για λιθανθρακικό σταθµό, στην περιοχή Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποµάκρυνση του Κέντρου Διανοµής της Δ.Ε.Η. στο Σχιστό Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7375.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ΄ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7469.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 291.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των αµοιβών των διοικητών των δηµοσίων οργανισµών. τόµ. Θ΄, σ.
6501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις δηµοσίων
οργανισµών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 338.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το δηµογραφικό πρόβληµα. (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτης, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης,

Α. Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης, Α. Ροντούλης).
τόµ. Δ΄, σ. 2955.
Αναφορά για την απελευθέρωση του ΄Ελληνα δηµοσιογράφου Ιάσονα Αθανασιάδη-Φόουντεν. τόµ. ΙΓ΄, σ. 558.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2220, τόµ. Δ΄, σ. 2996-3029, 30313063, 3082-3129, τόµ. Ε΄, σ. 3305.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3346, τόµ. Ζ΄, σ. 5235-5270, 52895322, τόµ. Η΄, σ. 5630-5650, 5651-5689, 5868-5877,
5878-5882, 5959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για την προστασία των καταναλωτών
και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5050.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του Υπουργείου για τον προϋπολογισµό του
2009 κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2564.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens», τις πολιτικές ευθύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 22.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ΄, σ. 2310.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων
σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4560.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η΄, σ. 5446.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του δήµου Γέρακα. τόµ. Θ΄, σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7373.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Δ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1992.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 381, τόµ.
Γ΄, σ. 1722-1726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση
της τροποποίησης των ΄Αρθρων Συµφωνίας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής
αρµοδιότητας αυτού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
381, τόµ. Γ΄, σ. 1737.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη Διεθνή ΄Εκθεση
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Κ. Καρούτσος εν όψει της συζήτησης της πρότασης για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την άσκηση δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, ενεχείρισε το υλικό της δικογραφίας για το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6849.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1158.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος, την
κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1258, τόµ. ΙΓ΄, σ. 628-656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την καταβολή διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τα διόδια της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την κατασκευή και λειτουργία νέων διοδίων κατά µήκος του
Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 335.

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των αµοιβών των διοικητών των δηµοσίων οργανισµών. τόµ. Θ΄, σ.
6501.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6948.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επεκτάσεις του διυλιστηρίου «ΕΛΠΕ
ΒΕΕ» (πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ») κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5059.
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Δ.Ε.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1303.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση της εταιρείας «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8451.
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Εθνικό Δρυµό Σουνίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6093.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα
Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις
Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µείωση του κόστους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους στο αεροδρόµιο της Κω κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6694.
ΔΩΡΕΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Η΄, σ. 5414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές ΄Ιδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Λυρική
Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και
της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε την υλοποίηση του
υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο
Πολιτισµού ΄Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1619-1645.
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ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων φορολογικών κινήτρων στο Ν. ΄Εβρου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων. τόµ. Β΄, σ. 873.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση υλικών από Τουρκία
στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) του Ν. ΄Εβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2388.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5755.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την εγκληµατικότητα. (Επερωτώντες Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Α. Ροντούλης, Β. Αποστολάτος, Δ. Αράπογλου, Κ. Αϊβαλιώτης, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α. Γεωργιάδης, Α.
Πλεύρης, Η. Πολατίδης). τόµ. Α΄, σ. 406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1659.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα
ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. (Επερωτώντες: Τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Η΄, σ. 6099.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αποζηµίωση των
θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση» (Εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της 29ης Απριλίου
2004). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 2009.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 23.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου
της ΙΒ΄ Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α΄, σ. 3.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Ολυµπιονίκες των
29ων Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008. τόµ. Γ΄,
σ. 2139-2141.

Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Παραολυµπιονίκες των Παραολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008.
τόµ. Δ΄, σ. 2489-2492.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. τόµ.
Δ΄, σ. 2599.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3578, τόµ. Η΄,
σ. 5849-5867, 5877-5878, 5882-5896, 5921-5943, 60066034, 6153.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκοµείου στο Μύτικα Πρέβεζας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση «Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1267.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β΄, σ. 1300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2553.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών
των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. (Επερωτώντες: Είκοσι
οκτώ (28) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2567-2592.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΣΤ΄, σ.
3892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών
του ΕΣΥ σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. Θ΄,
σ. 6448-6488, 6505-6538, 6630-6650, 6699-6744, 6760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας, στην περιοχή του
Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7466.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 83 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΒ΄
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1, 2.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του ΣΤ΄ και Ζ΄
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Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 5-20.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για τη λήψη απόφασης (επαναληπτική ονοµαστική ψηφοφορία) επί της αίτησης άρσης της
ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ. 588591, 593-780.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου
της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 598, σ.
987-1041.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ.
1233.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1951.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ΄, σ. 21352141.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ΄, σ.
2485-2492.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την οικονοµία και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ΄, σ. 2819-2845.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε΄, σ. 3358-3409.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4637, 4642-4860.

Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών
για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα την παιδεία. τόµ. Ζ΄, σ. 53335377.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η΄, σ. 5804-5836.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε αντικείµενο την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5868, 5870, 5877, 5884.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η΄, σ. 5897.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κώστα Καραµανλή σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την οικονοµία. τόµ. Θ΄, σ. 6252-6283.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σχετικά µε τη δωρεά οργάνων σώµατος
και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι΄, σ. 6996-7026.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα
και Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι΄, σ. 7021-7058.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης.
τόµ. Ι΄, σ. 7110-7137.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003

36
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερησίας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την αδυναµία του Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8034-8059.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8225-8282.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8889-8894.

Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 88908894.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895-8920.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ΄, σ. 21352141.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ΄, σ.
2485-2492.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η΄, σ. 5897.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σχετικά µε τη δωρεά οργάνων σώµατος
και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι΄, σ. 6996-7026.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα
και Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι΄, σ. 7021-7058.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της Μεσογείου. τόµ. Ι΄, σ. 7473-7483.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8889-8894.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 88908894.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1553-1561.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ανατολική
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6088.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό
συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το θάνατο του δεκαεξάχρονου, τη στάση
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3139.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
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για την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5279.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η΄, σ. 5445.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την στήριξη του
εισοδήµατος των αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 1534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ.
2987.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «΄Εκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄,
σ. 18, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1562-1587, 1610-1619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την στήριξη του
εισοδήµατος των αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 1534.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκδροµές
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8174.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1029.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1458-1489.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας
Σοφίας, την επαναλειτουργία του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «΄Ασκηση του εκλογικού
δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από
τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν στο Εξωτερικό».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Απόρριψη). τόµ. Θ΄, σ. 6532, τόµ. Ι΄,
σ. 7663-7709, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7733-7810, 7994-8006.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του ΣΤ΄ και Ζ΄
Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 5-20.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε αντικείµενο την εκλογή ενός

Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5868, 5870, 5877, 5884.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «΄Ασκηση του εκλογικού
δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από
τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν στο Εξωτερικό».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Απόρριψη). τόµ. Θ΄, σ. 6532, τόµ. Ι΄,
σ. 7663-7709, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7733-7810, 7994-8006.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ΄, σ. 2949.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4561.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα την παιδεία. τόµ. Ζ΄, σ. 53335377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7373.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά την σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO». (Kατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1433, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2116-2154, 2156-2181, 2183-2220, 2294.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών
στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η΄, σ.
5844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκδροµές
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των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8174.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Πύργου κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1051.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: Πενήντα δύο (52) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 1542-1559.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1264.

χή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
Συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 298, 299, 303, 305,
311.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου της λεγόµενης «ελεύθερης» αεροπορικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6850.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3578, τόµ. Η΄,
σ. 5849-5867, 5877-5878, 5882-5896, 5921-5943, 60066034, 6153.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1453.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων
σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4560.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6948.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Γ΄, σ. 2276.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η΄, σ. 5445.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8556.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδο-

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αύξηση των παροπλισµένων πλοίων στον Κόλπο
της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2278.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου ΄Αµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και
του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και
του Υπουργού ΄Αµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
και του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(SHAPE) , που αφορά την επάνδρωση, χρηµατοδότηση και
υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Headquarters NATO Deplοyable CorpsGreece-HQ NDC-GR), καθώς και των συνηµµένων σ΄αυτό
Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού ΄Αµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 18, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3957-3959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Γ΄, σ. 1665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας
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της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας
της Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1305, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4125-4127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1305, τόµ. Θ΄,
σ. 6369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1366.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης
της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β΄, σ. 1566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1986, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4437-4446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλής απόδοσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας επιµερισµού κόστους τρίτου µέρους µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας (ο δωρητής) και του Προγράµµατος
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών Περιφερειακό Γραφείο
για την Ευρώπη και του CIS Περιφερειακού Κέντρου της
Μπρατισλάβα (UNDP)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5454.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και Δηµοκρατίας
της Τυνησίας, σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2314, 2315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2388.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (F.A.O.) για συνεργασία στον τοµέα της
Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση της αυξανόµενης εισροής παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα. τόµ. Δ΄, σ. 2556.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Tοµέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
3928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα
Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τη θέση
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5955.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής, που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως
προβλέπεται στο ΄Αρθρο 3 (2) της Συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που
υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 116/POC/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 482,
504-509, 529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών
µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
που υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό
Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου
1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την έκδοση, που υπογράφηκε 25 Ιουνίου 2003 και των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 117/POC/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 493, 504-509, 529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αύξηση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6055.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού» (Ψή-
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φιση). τόµ. Η΄, σ. 6131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Matias Romero
του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών του
Μεξικού. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6391, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 27.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της Σύµβασης Πώλησης και
Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών
Α.Ε. και Μarfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία
Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7571, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7987-7994, 8006-8023, 8061-8092, 8120-8155.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
της 14ης Σεπτεµβρίου 2007, σχετικά µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραµµατεία του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφενός και των λοιπών κρατών που συµµετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου σύµφωνα µε την
Απόφαση υπ΄ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αφετέρου της Κοινής Διακήρυξης της
27ης Φεβρουαρίου 2008 για τη Σύσταση του Συµβουλίου
Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτηµένου σ΄
αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου, καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου
Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου 2006». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7682, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8575-8577.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες µετακινήσεων και µεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7874, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου ΄Αµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών

Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜΑΝSCC) καθώς και της δι΄ ανταλλαγής Ρηµατικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συµφωνίας Τροποποίησης του
Μνηµονίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 75.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά την σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO». (Kατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής και τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσέχικης Δηµοκρατίας για
συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό
των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού
Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιµητηρίων
στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για τον Ενταφιασµό τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 450, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων,
της Αστυνοµίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ.
880-881.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση µε τη διέλευση των συνόρων». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Βουλγαρίας για την Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
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τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και
διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Αργεντινής στην επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2305.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσηµης Αναπτυξιακής Συνεργασίας». Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1430, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039, 2077.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας
της Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό
Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών
των Αθηνών (ΑMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1431, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2039-2040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς
τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατά-

θεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος ΄Εθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων-επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2555, 2572-2577.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία
µεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2502-2503.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2382.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συ
νεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2316.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1967,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενί-
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σχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2002, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αποζηµίωση των
θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση» (Εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της 29ης Απριλίου
2004). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 2009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της ΄Αµυνας µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2490.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια ΄Ηπειρο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1996.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την
ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΑΣ στην Ελευσίνα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5410.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την
ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΑΣ στην Ελευσίνα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5410.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6841.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α΄, σ. 281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το θάνατο του δεκαεξάχρονου, τη στάση
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3139.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η΄, σ. 5804-5836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6050.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα
ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. (Επερωτώντες: Τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Η΄, σ. 6099.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της
ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2499.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Οχηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1056.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου ΄Αµυνας της Βουλγαρίας για την Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1225.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις διεκδικήσεις της Κτηµατικής
Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). τόµ.
Ζ΄, σ. 5188.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7385.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική
τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008, τόµ. ΙΓ΄, σ. 133-169, 172202, 249.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για
την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του
ΟΣΕΠ». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 6391.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εµπόριο αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7383.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εµπόριο αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7383.
ΕΜΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων, µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Θ΄, σ. 6909.
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ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 83 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΒ΄
Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 1, 2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου
της ΙΒ΄ Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α΄, σ. 3.
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1999.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2316.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων µορφών ενέργειας,
ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό ΄Εργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2266, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4568-4611, τόµ.
Ζ΄, σ. 4613-4636, 4637-4642, 4861-4864, 5061-5090,
5193-5234, 5378.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απώλειες ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας
τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση των τιµολογίων του φυσικού
αερίου στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6842.
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α.) (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσβαση στην τριτοβάθµια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3578, . Η΄, σ.
5849-5867, 5877-5878, 5882-5896, 5921-5943, 60066034, 6153.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη από-

φασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 598, 987-1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα
(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η ηµεροµηνία έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής και η ηµεροµηνία
κατάθεσης της υποβολής του πορίσµατός της για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου» ολοκλήρωσε την έρευνά της και καταθέτει το σχετικό πόρισµα. τόµ. Ε΄, σ. 3175-3302.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε΄, σ. 3358-3409.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για εξοπλισµούς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού της Χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5753.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5409.
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6350.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδος
στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση µε τη
FYROM. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5102.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης.
τόµ. Ι΄, σ. 7110-7137.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1449.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Πύργου κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1051.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων, µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Θ΄, σ. 6909.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση
της τροποποίησης των ΄Αρθρων Συµφωνίας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής
αρµοδιότητας αυτού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
381, τόµ. Γ΄, σ. 1737.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 381.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων φορολογι-

κών κινήτρων στο Ν. ΄Εβρου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων. τόµ. Β΄, σ. 873.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1722-1726, 1726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5372, τόµ. Η΄, σ.
6160, τόµ. Θ΄, σ. 6201-6241, 6303-6337, 6378, 6379.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και
χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004. τόµ. Ι΄, σ. 7274.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄, σ. 1505-1524.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική παραγωγή
και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Η΄, σ. 5766.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας (31) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. ΙΓ΄, σ. 293.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη Δ.Ε.Η. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος) τόµ. Δ΄, σ. 3148.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες:
Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η΄, σ. 6059.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ι΄, σ. 7484.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: Πενήντα δύο (52) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 1542-1559.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. (Επερωτώντες: Εξήντα έξι
(66) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2608-2624.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Σώµα Επιθεώ-
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ρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. (Επερωτώντες:
Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ΄, σ. 6557.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστηµάτων. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 2282-2301.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τα διακριτικά στις στολές των Σκοπιανών
στρατιωτών στο Αφγανιστάν. (Επερωτών: Ο Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κ. Αϊβαλιώτης). τόµ.
Δ΄, σ. 2603-2608.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. (Επερωτώντες:
Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 2249-2266.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. (Επερωτώντες: Δέκα επτά (17) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ΄, σ.
6594.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε
την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών
νησιών: (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Β. Αποστολάτος, Κ.
Αϊβαλιώτης, Δ. Αράπογλου, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α.
Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης και Α. Ροντούλης).
τόµ. Ι΄, σ. 7222.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ. 354.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την εγκληµατικότητα. (Επερωτώντες Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Α. Ροντούλης, Β. Αποστολάτος, Δ. Αράπογλου, Κ. Αϊβαλιώτης, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α. Γεωργιάδης, Α.
Πλεύρης, Η. Πολατίδης). τόµ. Α΄, σ. 406.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα
ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. (Επερωτώντες: Τριάντα τρεις (33) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος). τόµ. Η΄, σ. 6099.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στον τοµέα των µεταφορών. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8180.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της
Θράκης. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 1970.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Η΄, σ. 5414.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων, µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών.
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Θ΄, σ. 6909.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και
των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄, σ. 7175.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε τη λειψυδρία και τα µέτρα της αντιµετώπισής της. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις Βουλευτές (14) του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Β΄, σ. 1275.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου και την περαιτέρω εκχώρησή
τους σε τρίτους. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ.
803.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο
(22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 822.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής
Φροντίδας. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 841.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών
των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. (Επερωτώντες: Είκοσι
οκτώ (28) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2567-2592.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το δηµογραφικό πρόβληµα. (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτης, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης,
Α. Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης, Α. Ροντούλης).
τόµ. Δ΄, σ. 2955.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε΄, σ. 33323350.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΣΤ΄, σ.
3892.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ΄, σ. 5109.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Τριάντα
δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7824.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Αναφορά στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
τόµ. Γ΄, σ. 2001-2005.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στα θύµατα και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ΄, σ. 2002.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1553-1561.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2565.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο νόµου που
αφορά τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5284.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολική αποσύνδεση της επιδότησης του καπνού από την παραγωγή
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2952.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι΄, σ. 6994.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και
χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004. τόµ. Ι΄, σ. 7274.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας στο Ν. Βοιωτίας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6348.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιλίου και το Λύκειο Κολεγίου Ψυχικού. τόµ. Α΄, σ.
33, 38, 46.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το 16ο Γυµνάσιο Περιστερίου και
το 8ο Γυµνάσιο Αιγάλεω. τόµ. Α΄, σ. 287, 289, 292, 297,
305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν γελοιογράφοι από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
τόµ. Α΄, σ. 402.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Πόλκα Fre Helen και το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου. τόµ. Α΄, σ. 508, 517.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αλίµου και το 4ο Γενικό Λύκειο Αλίµου. τόµ. Α΄, σ. 566, 570, 582, 584.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β΄ Δηµοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας, το 4ο
Γυµνάσιο Πειραιά και το Δηµοτικό Σχολείο «Ελληνογερµανικής Αγωγής». τόµ. Α΄, σ. 799, 806, 813.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας. τόµ. Β΄, σ. 945.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 63ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και το Δηµοτικό Σχολείο ΄Ανοιξης. τόµ. Β΄, σ. 1054, 1069.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά
και την Επαγγελµατική Σχολή Νοσηλευτών Βοηθών Νίκαιας. τόµ. Β΄, σ. 1109, 1123.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης και
το 1ο Γυµνάσιο Γαλατσίου. τόµ. Β΄, σ. 1164, 1169, 1174.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου Αττικής, ανθυπασπιστές του Πολεµικού Ναυτικού του Κέντρου Εκπαίδευσης
«ΠΑΛΑΣΚΑ», επισκέπτες από το Πνευµατικό Κέντρο Χολαργού και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Δάφνης. τόµ. Β΄,
σ. 1236, 1239, 1243, 1248, 1253, 1256.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ανατολής Ιωαννίνων. τόµ. Β΄, σ.
1269.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Ιλίου και το 7ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου. τόµ. Β΄, σ. 1411, 1431.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης Αττικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας, το Γενικό Λύκειο Ξηροκάµπου Λακωνίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας και το
25ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Β΄, σ. 1458, 1469,
1474, 1480, 1489.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, µέλη ΚΑΠΗ
του Δήµου Αγίων Αναργύρων Καστοριάς, µαθητές από το
12ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας και το 3ο Γυµνάσιο
Σπάρτης. τόµ. Β΄, σ. 1504, 1510, 1517, 1524.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Γυµνάσιο Λάρισας και το Δηµοτικό Σχολείο
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απο τα Μάλλια Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Β΄, σ. 1548, 1554.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β΄ Εσπερινό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου. τόµ. Β΄,
σ. 1585, 1588.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, εθελοντές και
µέλη της µη κυβερνητικής οργάνωσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ», το Γυµνάσιο Φιλιατρών Μεσσηνίας και το 3ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης. τόµ. Γ΄, σ. 1615, 1618, 1623,
1628.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το Γυµνάσιο του Ιταλικού Σχολείου Αθηνών και το 7ο Γυµνάσιο
Καλλιθέας. τόµ. Γ΄, σ. 1658, 1744, 1951.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ανατολικής
Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης κ. Αλµπέρτο Περντόµο, συνοδευόµενος από Βουλευτές, µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, το 42ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γυµνάσιο Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας και το Δηµοτικό Σχολείο Εύας
Μεσσηνίας. τόµ. Γ΄, σ. 1960, 1966, 1971, 1980, 1985,
1986.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γυµνάσιο «Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης». τόµ. Γ΄, σ. 2052, 2060.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α΄ Δηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου Βοιωτίας, ο
κ. Ζοάν Σοάρες, Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Ε., ο κ. Πενσάρ ΄Ολιβερ, Γενικός Γραµµατέας του Ο.Α.Σ.Ε., µαθητές από το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κορίνθου, σπουδαστές Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αµερικής, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Καριάς Κάτω Αχαΐας και το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας. τόµ.
Γ΄, σ. 2107, 2108, 2114, 2120, 2127, 2130, 2133.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Κ.Α.Π.Η. Λυκόβρυσης Αττικής και µαθητές από το Γυµνάσιο Πανόρµου Μυλοποτάµου Ρεθύµνου. τόµ. Γ΄, σ.
2138, 2144.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Δάφνης, το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου, το 56ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, το Πειραµατικό Γενικό
Λύκειο Πατρών και το 45ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών. τόµ.
Γ΄, σ. 2185, 2189, 2193, 2203, 2210, 2212, 2224.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. Γ΄, σ. 2241.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και το
4ο Γενικό Λύκειο ΄Αρτας. τόµ. Γ΄, σ. 2285, 2293.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καβάλας. τόµ. Γ΄, σ. 2415, 2419.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, το
1ο Γυµνάσιο Μελισσίων, το 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Δ΄, σ. 2443,
2446, 2450, 2453, 2459, 2468, 2475.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η Ευρωβουλευτής κ. Ε. Τζαµπάζη και το ΚΑΠΗ του δήµου Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Δ΄, σ. 2487, 2489.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το Ελληνοβρετανικό Κολέγιο, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 2ο

Γυµνάσιο Αλµυρού Μαγνησίας και το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Δ΄, σ. 2505, 2509, 2525, 2536, 2540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 4ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης Αττικής, το Γενικό Λύκειο Γαστούνης
Ηλείας, το Γενικό Λύκειο Μακρακώµης Φθιώτιδας, αντιπροσωπεία υπηρεσιακών παραγόντων του Κοινοβουλίου
της Αλβανίας µε επικεφαλή τον Γενικό Γραµµατέα κ. ΄Αλµπερτ Κούστη και το 8ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. τόµ. Δ΄,
σ. 2552, 2559, 2564, 2569, 2577, 2579, 2583, 2585.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Ιωαννίνων.
τόµ. Δ΄, σ. 2610, 2616.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας και το 2ο Γυµνάσιο
Λευκάδας. τόµ. Δ΄, σ. 2632, 2652, 2656.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Τ.Ε.Ε.
Ειδικής Αγωγής Αγίου Δηµητρίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Νίκαιας και το 2ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης.
τόµ. Δ΄, σ. 2704, 2708, 2711, 2715.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης. τόµ. Δ΄, σ. 2731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κυβερίου Αργολίδας, το 2ο
Γυµνάσιο Καισαριανής, η Ιρανική αντιπροσωπεία υψηλόβαθµων κυβερνητικών αξιωµατούχων και το 1ο Γυµνάσιο
Νέας Σµύρνης. τόµ. Δ΄, σ. 2776, 2781, 2786, 2787, 2791.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο ΄Ανω Λιοσίων, το Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, το Γυµνάσιο Δροσιάς
Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, το Μουσικό Γυµνάσιο Αγρινίου και το Γυµνάσιο
Τσαγκαράδας Μαγνησίας. τόµ. Δ΄, σ. 2817, 2822, 2828,
2838, 2842.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από τη Λέσχη Ηλικιωµένων Σταµάτας Αττικής και
µαθητές από το Γυµνάσιο Εράσµου Ξάνθης. τόµ. Ε΄, σ.
3331, 3335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Ε΄, σ. 3436, 3444.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ροδόπης, το Γυµνάσιο Μαγούλας, Υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας της Διπλωµατικής Ακαδηµίας, το Α΄ Γενικό Λύκειο
Φιλιππιάδος Πρέβεζας και το Γυµνάσιο Νέας Σελευκείας
Θεσπρωτίας. τόµ. Ε΄, σ. 3549, 3573, 3588, 3589, 3596.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης και το 1ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής. τόµ. Ε΄, σ. 3635, 3642.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Μεσσήνης
και µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών. τόµ. Ε΄, σ.
3726, 3733.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 4ο Γυµνάσιο
Νίκαιας, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου, το 5ο Γενικό
Λύκειο Αθήνας και το Γενικό Λύκειο Αµαρύνθου Ευβοίας.
τόµ. Ζ΄, σ. 4618, 4625, 4629, 4635, 4637, 4640.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της ΄Ενωσης Παλαιών Προσκόπων Νικαίας-Κορυδαλλού
και το 8ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. τόµ. Ζ΄, σ. 5025, 5030.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το Λύκειο της Ιονίου Σχολής, το 8ο και 9ο Δηµοτικά Σχολεία Νέας Φιλαδέλφειας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλανδρίου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου και το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. τόµ. Ζ΄, σ. 5050, 5052, 5061,
5076, 5081.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ανδραβίδας Ηλείας και το 1ο Γυµνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ. 5145, 5152,
5157.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο και 46ο Δηµοτικά Σχολεία Περιστερίου, το
7ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 6ο και 9ο Δηµοτικά Σχολεία Νέας Σµύρνης, το 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το Γυµνάσιο
Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας Αρκαδίας και το 3ο Γυµνάσιο
Ναυπάκτου. τόµ. Ζ΄, σ. 5240, 5242, 5249, 5257, 5262,
5266.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής, το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Γυµνάσιο Σπάτων, νέοι της Ελληνικής διασποράς που παρακολουθούν το πρόγραµµα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού της Γραµµατείας Αποδήµου Ελληνισµού, το Δηµοτικό Σχολείο της Ερασµείου Ελληνογερµανικής Σχολής, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου Κορινθίας. τόµ.
Ζ΄, σ. 5281, 5284, 5289, 5291, 5295, 5297, 5299, 5305,
5311, 5318.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 68ο Γυµνάσιο της Αθήνας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, µαθητές από το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, το 2ο Γυµνάσιο
Πάτρας και το Γυµνάσιο ΄Αστρους Αρκαδίας. τόµ. Ζ΄, σ.
5333, 5336, 5349, 5362, 5365, 5371, 5375.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. Η΄,
σ. 5637, 5644.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, τα Δηµοτικά
Σχολεία Καµαρών, Σαλµενίκου και Ζήρειας Αχαΐας, το Γενικό Λύκειο Αµφίκλειας Φθιώτιδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλεσίνας Φθιώτιδας και το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων. τόµ. Η΄, σ. 5658, 5663, 5671, 5677, 5683.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 145ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, φοιτητές από το Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστηµίου, το 14ο Γυµνάσιο Πειραιά, το Επαγγελµατικό Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Βρύας Αχαΐας, το 34ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Γυµνάσιο Λάππας Αχαΐας. τόµ. Η΄, σ.
5703, 5708, 5713, 5716, 5719, 5723, 5728, 5736, 5740.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εµπειρίκειο Γυµνάσιο ΄Ανδρου. τόµ. Η΄, σ.
5857.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, το 1ο Γυµνάσιο Ελευσίνας, το Ελληνικό Γυµνάσιο και Λύκειο Φρανκφούρτης
και το 6ο και 8ο Δηµοτικά Σχολεία Κορυδαλλού. τόµ. Η΄,
σ. 5900, 5903, 5907, 5911, 5916, 5917.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων και το Εσπερινό Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας. τόµ. Η΄, σ. 5926, 5938.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά, δόκιµοι της Σχολής
Ναυτικών Δοκίµων του Πολεµικού Ναυτικού, το 26ο και

29ο Δηµοτικά Σχολεία Αχαρνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου, το 8ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού και το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Η΄, σ. 5955, 6007, 6014,
6015, 6021, 6029.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου, το 38ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών, το Κρυστάλλειο Δηµοτικό Σχολείο Πεντέλης, το 4ο Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου, το Λύκειο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Campion School» και το 2ο Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου. τόµ. Η΄, σ. 6046, 6052, 6054, 6062,
6067, 6068, 6075.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης. τόµ.
Η΄, σ. 6094.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Τσοτιλίου και το Εσπερινό Γυµνάσιο Περάµατος. τόµ. Η΄, σ. 6160, 6180.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής
«΄Αγιος Ιωσήφ Πεύκης», το 5ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το
17ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καρδίτσας, το 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, το 7ο Γυµνάσιο Βόλου και το 10ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. τόµ. Θ΄,
σ. 6206, 6209, 6220, 6225, 6232, 6238, 6241.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων, το Ιδιωτικό
Γυµνάσιο «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ», το 5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας και
το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Θ΄, σ. 6255, 6259,
6273, 6282.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «Παιδαγωγική», το
39ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου Θεσσαλονίκης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δηµοκρατίας της
Χιλής. τόµ. Θ΄, σ. 6296, 6300, 6302, 6308, 6309.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ευρωπού Κιλκίς. τόµ. Θ΄, σ. 6354.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Πρέσβης της Κροατίας, µαθητές από το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ο Πρέσβης
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας κ. Viti Minarolli, και η Πρέσβης της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Αθήνα κ. Vesna
Crjetkovic Kurejec. τόµ. Θ΄, σ. 6391, 6393, 6409.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 1ο
Γυµνάσιο Κορωπίου, το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Μητρόπολης
Καρδίτσας και το 18ο και 29ο Δηµοτικά Σχολεία Βόλου.
τόµ. Θ΄, σ. 6454, 6459, 6460, 6471, 6476, 6481.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 4ο
Επαγγελµατικό Λύκειο Αθηνών, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο
Παλαιού Φαλήρου, το 3ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 5ο Γυµνάσιο Γλυφάδας και το 12ο Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Θ΄,
σ. 6498, 6502, 6506, 6509, 6513, 6520, 6528, 6532.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ-1, µαθητές
από το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 2ο Γυµνάσιο Πεύκης, το
Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης, το Γυµνάσιο Καλλιφωνίου Καρδίτσας και το
2ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Θ΄, σ. 6546, 6549, 6551,
6555, 6568, 6570, 6576, 6578.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ΄, σ. 6602.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 7ο Γυµνάσιο
Νέας Σµύρνης και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Σιβιτανιδείου. τόµ. Θ΄, σ. 6660, 6664, 6668, 6673.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 59ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 112ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το
10ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, επισκέπτες της Ενορίας του
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ριζώµατος Τρικάλων Θεσσαλίας, το Ιδιωτικό Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη
Αρµονία, το 59ο Γυµνάσιο Αθηνών, το Γυµνάσιο και το Λύκειο της Δόβραινας Θηβών, το Γυµνάσιο Νεάπολης Αγρινίου, το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου και σπουδαστές από το «ΙΕΚ ΞΥΝΗ» Πειραιά. τόµ. Θ΄, σ. 6692, 6699, 6703,
6708, 6709, 6713, 6720, 6724, 6730, 6734, 6737.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αετού Αµυνταίου. τόµ. Θ΄, σ.
6782.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Σαλαµίνας, το 6ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 5ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το Γενικό Λύκειο Λουσικών Αχαΐας, το Γυµνάσιο Αυλωναρίου Ευβοίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Αχαΐας και το 18ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Θ΄, σ. 6798, 6801, 6804, 6813, 6818, 6822,
6828.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 105ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών και το 5ο Γυµνάσιο Θηβών. τόµ. Θ΄, σ.
6841, 6847, 6878.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο ΄Εδεσσας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο
Κηφισιάς, µαθητές από το Μειονοτικό Ιεροσπουδαστήριο
Εχίνου Ξάνθης, το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Πενταλόφου Κοζάνης, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας,
το Γενικό Λύκειο Βαρθολοµιού Ηλείας και το 7ο Γυµνάσιο
Τρικάλων. τόµ. Θ΄, σ. 6898, 6903, 6907, 6911, 6914,
6922, 6929.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Σερρών. τόµ. Θ΄, σ. 6946, 6950.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γυµνάσιο Τρικάλων, το 1ο Γυµνάσιο Αγίου
Νικολάου Λασιθίου, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Νεφροπαθών κ. Γ. Καστρινάκης και η ειδική γραµµατέας κ. Ερασµία Λιάπα και το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.
τόµ. Ι΄, σ. 6995, 7004, 7008.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας κ. Καταλίν Σίλι µε τους Βουλευτές κ. Λ. Εσκόντι και
Ρ. Ζιγκό, µαθητές από το Γυµνάσιο Αιαντείου Σαλαµίνας,
το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 2ο Γυµνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, το 16ο Γυµνάσιο Αθήνας και σαράντα πέντε επισκέπτες
από την ΄Ενωση Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας του
Παραρτήµατος Καλαµάτας του Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Ι΄, σ.
7027, 7031, 7038, 7040, 7048, 7053.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο ΄Αργους Ορεστικού Καστοριάς.
τόµ. Ι΄, σ. 7082.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Σορώνης Ρόδου, το Γυµνάσιο Ματα-

ράγκας Αιτωλοακαρνανίας και το Γυµνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων. τόµ. Ι΄, σ. 7124, 7128, 7133.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου και το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Πόρου. τόµ. Ι΄, σ. 7170.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου και το Λύκειο
Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι΄, σ.
7229, 7232.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Ι΄, σ. 7284, 7287.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Διονύσου, το Ζάννειο Πειραµατικό Λύκειο Πειραιά, το 1ο Γυµνάσιο Βύρωνα, το Γυµνάσιο Καµένων Βούρλων, το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας και το 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7327, 7335, 7339, 7346,
7354, 7360.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου, το Δηµοτικό Σχολείο Καντάνου Χανίων, µαθητές από τη δηµοσιογραφική εκδοτική οµάδα του
περιοδικού «Της γάτας το κουδούνι», το 1ο Γενικό Λύκειο
Νέου Ηρακλείου Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Βραχνέικων
Αχαΐας, το 2ο Γυµνάσιο Βύρωνα, το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων
και το 3ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Ι΄, σ. 7375, 7382, 7386,
7389, 7392, 7396, 7400, 7403, 7410, 7415, 7423, 7427.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο Πτολεµαΐδος, το
2ο Γυµνάσιο Λέρου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το
Δηµοτικό Σχολείο Ιδαλίου Κύπρου, το Λύκειο Σιάτιστας Κοζάνης, το Γυµνάσιο Νασάδων Ρόδου και το 1ο Γυµνάσιο
Πτολεµαΐδας. τόµ. Ι΄, σ. 7472, 7475, 7479, 7482, 7489,
7495, 7501.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο και το Λύκειο Σικίνου Κυκλάδων, το
Λύκειο Λούρου Πρεβέζης και το 1ο Γυµνάσιο Φλώρινας.
τόµ. Ι΄, σ. 7524, 7527, 7534.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Περάµατος Μυλοποτάµου Ρεθύµνου και το Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης. τόµ. Ι΄,
σ. 7579, 7591.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μοσχάτου, το Γυµνάσιο
Νέας Κυδωνίας Χανίων, το Γυµνάσιο Μονάχου Γερµανίας,
το 6ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 53ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το 1ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7618, 7622,
7630, 7634, 7630, 7642, 7649, 7652.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Γυµνάσιο
Κανελακίου Πρεβέζης, το Γυµνάσιο Πεύκων Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Κρινίδων Καβάλας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Καβάλας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης
Καβάλας. τόµ. Ι΄, σ. 7665, 7666, 7667, 7675, 7678, 7687.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς, το Γυµνάσιο
Χάνδρα Λασιθίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και το 1ο Γυµνάσιο Καλύµνου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728, 7740, 7743, 7774, 7776.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βέλου Κορινθίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης,
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το 39ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Δηµοτικό Σχολείο
Λεβιδίου Μαντινείας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7825, 7832, 7839, 7840.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Φλώρινας και το 6ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7859, 7872.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, Ιταλοί µαθητές
φιλοξενούµενοι από το ιδιωτικό Γυµνάσιο «Νέα Παιδεία»
και το Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7967,
7974, 7993.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού Νέων
Παλατίων, το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, το
7ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Περιστερίου, το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου Αχαΐας, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας, το 14ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Φερρών ΄Εβρου και το 3ο Γυµνάσιο Πύργου. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8033, 8037, 8040, 8043, 8045, 8048, 8055, 8059.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και το Ιδιωτικό
Νυχτερινό Σχολείο «Καλοσκάµης» Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8079, 8080.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, το 4ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, το Δηµοτικό Σχολείο του Ελληνογερµανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου, το 1ο Γυµνάσιο Κιάτου,
το 58ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γενικό Λύκειο Κάτω
Αχαΐας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, από το Βασίλειο του Οινόµαου, του Μελέαγρου, την Αρχαία Καλυδώνα.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 8112, 8115, 8124, 8128, 8129, 8139, 8146.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Γυµνάσιο Πειραιά, το 30ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, Ανθυπασπιστές του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑ», το Μειονοτικό Ιεροσπουδαστήριο Κοµοτηνής και το Γυµνάσιο Νέου Μυλοτόπου Πέλλας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8172, 8179, 8181, 8198, 8203.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από την Οµάδα Ελληνίδων για την Οικογένεια και
τη Νεότητα, παράρτηµα Μεγάρων, καθηγητές και πτυχιούχοι Νοµικών Σχολών της Ευρώπης, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μονάχου Γερµανίας και το Γυµνάσιο του Ανατολικού της Κοζάνης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8231, 8235, 8236, 8243.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Γυµνάσια Κορησού, Βογατσικού και Κωσταραζίου Καστοριάς. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, επισκέπτες από το
ΚΑΠΗ του Ερυθρού Σταυρού, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας και το
7ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8349, 8356, 8362,
8416, 8427.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακουλουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο του Πόρτο Ράφτη, το 2ο Γυµνάσιο Καλυβίων, το Δηµοτικό Σχολείο Προκοπίου Ιστιαίας Εύβοιας, το Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Τριχωνίδας
Αιτωλοακαρνανίας και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8457, 8463, 8473, 8480, 8492.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Αθήνας και µαθητές από το Γυµνάσιο Πλωµαρίου Λέσβου. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8510, 8520.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Τοπικής Οργάνωσης 2 του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος Παλαιού Φαλήρου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8651.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 53ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 6ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου,
το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αργολίδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλκίδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων και το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8683, 8687, 8691, 8698, 8702, 8704, 8708.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο ΄Ανω Βιάνου Ηρακλείου Κρήτης και το Δηµοτικό Σχολείο Νένητων Χίου. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8738, 8742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 46ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά, το 1ο Γυµνάσιο Παιανίας, το 9ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8797, 8803, 8808, 8811, 8819, 8836.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Περαίας Θεσσαλονίκης
και το Γυµνάσιο νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8870, 8874.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κολυµπαρίου Κισσάµου Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου Κρήτης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Πύργου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας και το
Δηµοτικό Σχολείο Ναυστάθµου Χανίων. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8894,
8898, 8908, 8917, 8920.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οπλίτες Εύζωνοι και Αξιωµατικοί της Προεδρικής Φρουράς.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 188.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Τµήµατος Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας για µετανάστες, Τµήµα Αθηνών. τόµ. ΙΓ΄, σ. 264, 271.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Κ.Α.Π.Η. Νέας Περάµου Αττικής και µαθητές από το
Τµήµα Εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας Χαλανδρίου για
µετανάστες. τόµ. ΙΓ΄, σ. 586, 596.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το 2ο ΚΑΠΗ του δήµου Καισαριανής. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 632.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ελληνοαµερικανοί φοιτητές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 682.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ανθυπασπιστές και Αξιωµατικοί του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑ και επισκέπτες από το ΚΑΠΗ του δήµου Νέας Φιλαδέλφειας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 825, 828.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του ΚΕΘΕΑ «Στροφή». τόµ. ΙΔ΄, σ. 961.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Μαριούπολη Ουκρανίας, από την Αλβανία και από το Μοναστήρι FYROM. τόµ. ΙΕ΄, σ. 1954.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Ε. Μεϊµαράκη, Κ. Παπακώστα, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Ρεγκούζα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Ο.
Κεφαλογιάννη, Η. Καλλιώρα, Π. Κοροβέση, σχετικά µε τη
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συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία εκλογής ΣΤ΄ και
Ζ΄ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6-17.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Ν. Δένδια σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ.
588-590.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μπανιά, Γ. Αλογοσκούφη, Γ. Βουλγαράκη, Ε. Ζαγορίτη, Θ. Κασίµη, Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Π. Δούκα, Θ. Πάγκαλου, Κ. Βρεττού, Κ. Σπηλιόπουλου, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Παυλίδη, Ν. Ζωίδη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαλκίδη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Καραµανλή, Γ.
Ορφανού, Σ. Καλαφάτη, Α. Τζιτζικώστα, Ε. Καϊλή, Ι. Μαγκριώτη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Π. Σκανδαλάκη, Μ.
Χαρακόπουλου, Π. Σγουρίδη, Ι. Διαµαντίδη, Β. Νικολαΐδου, Δ. Αράπογλου, Ι. Τζαµτζή, Α. Καρπούζα, Α. Κανταρτζή, Η. Καλλιώρα, Ε. Κωνσταντινίδη, Κ. Σηµίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Θ. Δραγώνα, Σ. Κουβέλη, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. ΄Εβερτ και Α. Καραµανλή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.»
και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ.
Β΄, σ. 1316-1362.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Θ. Μπακογιάννη, Γ. Αλογοσκούφη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Θ. Πάγκαλου, Κ.
Βρεττού, Α. Παυλίδη, Μ. Σκραφνάκη, Σ. Καλαφάτη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Γ. Τρυφωνίδη, Θ. Θαλασσινού, Σ. Κουβέλη,
Χ. Αηδόνη, Ε. Τσουρή και Δ. Αράπογλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής,
στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου
΄Ορους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2656-2678.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Χατζηγάκη, Μ. ΄Εβερτ, Π. Παναγιωτόπουλου, Β. Κεγκέρογλου,
Μ. Σκραφνάκη και Γ. Καλαντζή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5869, 5872,
5873, 5874, 5875, 5876.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Χατζηγάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την εκλογή Κοσµήτορα της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5870.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Ι. Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Λυκουρέντζου, Ι. Βαληνάκη, Α. Τζιτζικώστα, Σ. Τσιτουρίδη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Μπεγλίτη, Δ. Αράπογλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Μπούγα, Μ. ΄Εβερτ, Μ. Σκραφνάκη και Σ. Σακοράφα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστά-

σεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ΄, σ. 6860-6877.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Ψαριανού, Ε. Παπαδηµητρίου, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε.
Στρατάκη, Κ. Γκιουλέκα, Μ. Παντούλα, Ν. Παναγιωτόπουλου, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη, Α. Νάκου, Ρ. Ζήση, Π.
Σγουρίδη, Θ. Τζάκρη, Κ. Κουκοδήµου, Α. Καρπούζα, Μ.
Βολουδάκη και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7749,
7774.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε. Στρατάκη, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Σκυλλάκου, Π. Σγουρίδη, Δ. Σαµπαζιώτη, Ι.
Διαµαντίδη, Κ. Κουκοδήµου, Η. Καλλιώρα, Α. Αντωνίου
και Κ. Σηµίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7936-7951.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Αντωνίου, Θ. Δραγώνα και Γ. Αλογοσκούφη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «΄Ασκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους ΄Ελληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7994-8002.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Σιούφα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Β. Οικονόµου και Γ. Μαυρίκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία για την
άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8538-8541.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Χ. Φώλια, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ.
Τσιάρα, Μ. Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου, Μ.
Παπαγιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Siemens» στο σύνολό της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8763-8776.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ. Τσιάρα, Μ.
Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου και Κ. Σηµίτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
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επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ, 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8823-8839.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7968.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής της Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου.
τόµ. Α΄, σ. 344-346.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Για
την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο. β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο. γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων
προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄,
σ. 527-558.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ.
Α΄, σ. 822.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 598, 987-1041.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του Απολογισµού και του γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου
της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους και των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής για την Β΄ Σύνοδο της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Β΄, σ. 951-960.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα

(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η ηµεροµηνία έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής και η ηµεροµηνία
κατάθεσης της υποβολής του πορίσµατός της για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 1041.
Συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 1097, 1100.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση της «υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Γ΄, σ.
2086, 2087-2088.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των υποεπιτροπών: α) «για τα
θέµατα των ατόµων µε αναπηρία» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωµάτων του ανθρώπου,
β) «νησιωτικών και ορεινών περιοχών» της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής περιφερειών και γ) «υδατικών πόρων» της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος.
τόµ. Γ΄, σ. 2086, 2089-2091.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου» ολοκλήρωσε την έρευνά της και καταθέτει το σχετικό πόρισµα. τόµ. Ε΄, σ. 3175-3302.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε΄, σ. 3358-3409.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί: «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παρά-
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βαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του
Ποινικού Κώδικα. δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία,
άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών
για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για

σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης θα υποβάλλει
το πόρισµά της στις 27 Απριλίου 2009. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7953.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτροπής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
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Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των
λιπασµάτων. τόµ. Β΄, σ. 1569.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-

πτυξης, σχετικά µε την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση των τεχνικών εµποδίων για
την ένταξη επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6939.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1095, 1303.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2280.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες:
Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Η΄, σ. 6059.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ΄, σ. 6622.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και
χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004. τόµ. Ι΄, σ. 7274.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Εργων, σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε
εργοστάσιο της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 566.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των
Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικώνσυνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός
της).(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 568, τόµ. Θ΄, σ.
6651-6682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
832, 1172-1200, 1201-1228, 1302-1366, 1383-1400,
1571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1540.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβεβληµένους γιατρούς του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το
Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των εργοστασίων του Οµίλου Λαναρά, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου «Αφοί Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» στα Ιωάννινα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6551.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους εργαζόµενους συµβασιούχους στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ΄, σ. 6756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της Εισαγγελίας και της Αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των καταστηµάτων «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 23.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου «Αφοί Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» στα Ιωάννινα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5405.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«Αγροτικής Ασφαλιστικής» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. τόµ. Γ΄, σ.
2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείες-συνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο Ρίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία
«ING» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«ALUMIL» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στα προγράµµατα «STAGE» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το κλείσιµο του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ»,
την ανάγκη λήψης µέτρων για την απασχόληση των απολυµένων εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην
Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
850.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass»
στην Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η΄, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο Ρίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6697.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την οικονοµία και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ΄, σ. 2819-2845.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών
του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033,
τόµ. Θ΄, σ. 6448-6488, 6505-6538, 6630-6650, 66996744, 6760.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. (Επερωτώντες:
Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ΄, σ. 6557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις Εφορίες
Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7468.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την
στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, την αποζηµίωση για τις
απώλειές τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για εξοπλισµούς κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη διενέργεια τουρκικών
ερευνών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση της αυξανόµενης εισροής παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα. τόµ. Δ΄, σ. 2556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε την πώληση της Ολυµπιακής
Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων της χώρας κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Ελληνικής Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5099.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδος
στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση µε τη
FYROM. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού της Χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρήτης,
την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
φτώχειας στην Ελλάδα και την υιοθέτηση προτάσεων της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την «ανάγκη συναίνεσης» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στη ζήτηση, την πιστωτική ασφυξία
στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα στη χώρα µας, τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6901.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1273.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση των λειµώνων στις πυρόπληκτες περιοχές. τόµ. Β΄, σ.
1447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραµµα εξισωτικής αποζηµίωσης για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την στήριξη του
εισοδήµατος των αγροτών. τόµ. Β΄, σ. 1534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το δάσος του Παγώντα Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
τόµ. Γ΄, σ. 2276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
καλλιεργητικών δικαιωµάτων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας στο Ν. Βοιωτίας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των «Σχεδίων Βελτίωσης» του Γ΄ Κ.Π.Σ. κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολική αποσύνδεση της επιδότησης του καπνού από την παραγωγή
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καλλιέργεια
του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα µας,
τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας
στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα νέων αγροτών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6091.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Εθνικό Δρυµό Σουνίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6348.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για τις καταστροφές που υπέστησαν το 2008 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οξύτατα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Θ΄, σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της
δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του δήµου
Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επάρκεια και
ποιότητα του νερού της περιοχής Φαρσάλων κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απαγόρευση
αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την λήψη µέτρων
για τον έλεγχο της αγοράς αµνοεριφίων, την προστασία των
κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προγράµµατα
αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενεργοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 625.

58
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κατάστασης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά
εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου
«SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 799
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων
στη χορήγηση του πολυτεκνικού τιµολογίου της Δ.Ε.Η.
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία
του ατµοηλεκτρικού σταθµού της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επεκτάσεις του διυλιστηρίου «ΕΛΠΕ
ΒΕΕ» (πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ») κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απώλειες ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας
τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου
για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς και πάνελ κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δράση των µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση των τιµολογίων του φυσικού
αερίου στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6842.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση των τεχνικών εµποδίων για
την ένταξη επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποµάκρυνση του Κέντρου Διανοµής της Δ.Ε.Η. στο Σχιστό Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τις ρυθµίσεις του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διακοπή συνεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας ΔΕΛΤΑ µε τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις δηµοσίων
οργανισµών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλοποίηση
των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1037.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείες-συνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των εργοστασίων του Οµίλου Λαναρά, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απα-
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σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα
Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις
Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία ΄Υδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου «Αφοί Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» στα Ιωάννινα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση
«JUMBO». τόµ. Η΄, σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass»
στην Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η΄, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας. τόµ. Η΄, σ. 5710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πιλοτική εφαρµογή της µεταφοράς των συνταξιούχων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ν.
Πιερίας από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο
υγείας του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την έκδοση εγκυκλίου διαταγής από την Αγροτική Τράπεζα µε θέµα τις ανώνυµες αναφορές υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απώλειες των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και την επιδείνωση των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄,

σ. 6551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για το κλείσιµο γραφείων
εργασίας ειδικών κοινωνικών οµάδων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο Ρίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία
«ING» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόµενους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους
της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«ALUMIL» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόταση της Διοίκησης του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων
Υπαλλήλων για τη λειτουργία του ταµείου και τη δυνατότητα
καταβολής του εφάπαξ στους δικαιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στα προγράµµατα «STAGE» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 23.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη βιοµηχανία κατεψυγµένων ψαριών «ΑΜΑΣΑ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1035.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 399.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στη
Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το
σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 793.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1499.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ. β) σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη
σύσταση νέων πρωτοδικείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από
τις φυλακές Κορυδαλλού µε ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των καταστηµάτων «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άρση του απορρήτου στο διαδίκτυο
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση της εταιρείας «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens», τις πολιτικές ευ-

θύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 22.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του Πεδίου Βολής
Λόφων-Μελίτης στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής ΄Αγρας στη Λέσβο. τόµ. Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε το επεισόδιο σε βάρος στρατιωτικής µονάδας στο πεδίο βολής του χωριού Λόφων Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Οχηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την θέση της χώρας µας για την
Διεθνή Απαγόρευση των ΄Οπλων Διασποράς κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την
ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΑΣ στην Ελευσίνα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού
Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αύξηση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6055.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων σε Ηλεία και Αχαΐα, µετά τον καταστροφικό σεισµό του Ιουνίου. τόµ. Α΄, σ. 287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στην µεταφορά των µαθητών στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Πύργου κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1449.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτητές κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κλήση από την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέκδοση του σχολικού ενηµερωτικού βιβλίου «Mακεδονία, Ιστορία και Πολιτική» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το
Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων στον Ασπρόπυργο. τόµ. Γ΄, σ.
2274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
πανεπιστηµιακής σχολής στη Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 2948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ΄, σ. 2949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση των

Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε δηλώσεις πανεπιστηµιακών καθηγητών που προκαλούν το εθνικό συναίσθηµα των Ελλήνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υπόθαλψη
παράνοµων πράξεων από διαδικτυακό τόπο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκδροµές
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8174.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι.
τόµ. Β΄, σ. 1166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αύξηση των παροπλισµένων πλοίων στον Κόλπο
της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαµοθράκης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ.
5049.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό έκτασης στην Κυνόσουρα για
λόγους προστασίας και ανάδειξης του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες
και την τήρηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ελληνική ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 215.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας
Σοφίας, την επαναλειτουργία του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ρόλο του ειδικού διαµεσολαβητή του
Ο.Η.Ε. κ. Μάθιου Νίµιτς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια ΄Ηπειρο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απόρριψη του ονόµατος «Μακεδονία» από τους Αλβανούς της Βαρντάρσκα. τόµ. Δ΄, σ. 3080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα
Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 6094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Τουρκικού Προξενείου
στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ξερίζωµα δένδρων και παράνοµες
παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «κατ΄ εξαίρεσιν» παραχώρηση άδειας προσγείωσης επί ελληνικού εδάφους σε αεροσκάφος

που φέρει τα διακριτικά «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
τόµ. ΙΓ΄, σ. 665.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α΄, σ. 281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των µεταναστών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάπλαση της αγοράς της Κυψέλης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 6 του ν.
2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποµάκρυνση των αστυνοµικών δυνάµεων από την περιοχή του Ελληνικού Ιωαννίνων, τη διακοπή των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόλυση εργαζοµένων από την ΕΤ3
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κονδυλίων για τη Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. τόµ. Γ΄, σ.
2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν.
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2769.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό
συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απαγόρευσης της οπλοφορίας των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το θάνατο του δεκαεξάχρονου, τη στάση
της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών που ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5797.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καταυλισµό Αφγανών λαθροµεταναστών στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ανατολική
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προώθησης της διαδικασίας αποτέφρωσης των νεκρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του
κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2%
και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία υπόγειου γκαράζ στη συµβολή των οδών Πατησίων και Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Ν.
Κορινθίας. τόµ. Θ΄, σ. 6692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της Εισαγγελίας και της Αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία υποδοµών για την αξιοπρεπή στέγαση και περίθαλψη των µεταναστών κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ξυλοδαρµό εικοσιτετράχρονου Αφγανού µετανάστη από αστυνοµικούς στο Αστυνοµικό Τµήµα
Αγίου Παντελεήµονα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν στην πόλη των Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εµπόριο αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7383.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τη δασοπροστασία
και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους συµβασιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 25.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο
Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απελάσεις Πακιστανών µεταναστών
προσφύγων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το κλείσιµο του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ»,
την ανάγκη λήψης µέτρων για την απασχόληση των απολυµένων εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 755.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ροδόπολης Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την εγκατάσταση σαρωτών «πλήρους εικόνας του σώµατος» στα αεροδρόµια
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών Αερογραµµών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της πόλης των
Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή του
σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ΄, σ. 6366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη µείωση του κόστους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους στο αεροδρόµιο της Κω κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου της λεγόµενης «ελεύθερης» αεροπορικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απουσία τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επικείµενη πώληση των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8107.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1036.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή της
Διώρυγας Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ανώτατο εγγυηµένο
όριο των καταθέσεων των πολιτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα της
κρατικής παρουσίας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«Αγροτικής Ασφαλιστικής» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για επιστροφή της αποζηµίωσης των 3.000 ευρώ από πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβεβληµένους γιατρούς του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της
ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του Υπουργείου για τον προϋπολογισµό του
2009 κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ». τόµ. Δ΄, σ. 3078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση είκοσι τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στα παιδικά είδη. τόµ. Ε΄, σ. 3330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για την προστασία των καταναλωτών
και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την διεύρυνση του
«spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανεισµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο νόµου που
αφορά τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στην συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση
αντί για λιθανθρακικό σταθµό, στην περιοχή Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα στεγαστικά δάνεια
των πολυτέκνων. τόµ. Θ΄, σ. 6364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των αµοιβών των διοικητών των δηµοσίων οργανισµών. τόµ. Θ΄, σ.
6501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πακέτο στήριξης
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις Εφορίες
Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο µε τους άντρες κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
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στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παράσταση πολιτικής αγωγής από το δηµόσιο στην υπόθεση «SIEMENS»
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1039.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο,
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε
εργοστάσιο της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναστολή των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο
Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ρέµατος της Πικροδάφνης κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ΄ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας
στο Άκτιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού

Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. τόµ.
Δ΄, σ. 2599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καταβολή διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα διόδια της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση των έργων για την κατασκευή του νέου
γηπέδου του ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ένταξη της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού. τόµ. Ι΄, σ.
7172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανατολικής του δήµου Παµβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη νέα χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, τις αντιδράσεις από τις θιγόµενες τοπικές κοινότητες
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκοπή του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή και λειτουργία νέων διοδίων κατά µήκος του
Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 335.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του µνηµείου στις Θερµοπύλες. τόµ. Α΄, σ. 559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεατρικού Μουσείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις συλλήψεις κατόχων παλαιών βιβλίων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών τµηµάτων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της
Α.Ε.Κ. κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού
πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των µελών του Συλλόγου Συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού της Βορειοδυτικής Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις εργασίες αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων στα γήπεδα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7379.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκοµείου στο Μύτικα Πρέβεζας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο
Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των εφηµεριών των γιατρών του Ε.Σ.Υ.
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες των
γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη βιντεοσκόπηση
ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο
Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση «Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
µονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα Νοσοκοµεία «Αττικόν« και «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2273.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. τόµ. Θ΄, σ. 6352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των άστεγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας, στην περιοχή του
Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή της

χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση του
Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου
νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση της
διαφάνειας στις προµήθειες των ελληνικών νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην
Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 851.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1298.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση στους πυροπαθείς των δεσµευθέντων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β΄, σ. 1299.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β΄, σ.
1567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των
λιπασµάτων. τόµ. Β΄, σ. 1569.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ΄, σ.
2987.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4559.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η΄, σ. 5445.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγορά των αγροτικών
προϊόντων από τους εµπόρους µε το σύστηµα των «ανοιχτών» τιµών. τόµ. Η΄, σ. 5449.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. τόµ. Η΄, σ.
6128.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του µελισσοκοµικού κλάδου. τόµ. Θ΄, σ. 6362.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων. τόµ. Θ΄, σ. 6754.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι΄, σ. 6994.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8554.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8556.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ΄, σ. 6622.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β΄, σ. 870.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος στα σχολεία του δήµου Νίκαιας. τόµ.
Α΄, σ. 455.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. τόµ. Α΄, σ.
460.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ. Β΄, σ.
871.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου
για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ΄, σ. 2310.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων
του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ΄, σ. 2988.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων
σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4560.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4561.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η΄, σ. 5446.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών
στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η΄, σ.
5844.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων ανά την επικράτεια. τόµ. Η΄, σ. 5847.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του δήµου Γέρακα. τόµ. Θ΄, σ. 6363.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
του δήµου Περάµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6623.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων επισκευών και σχολικής στέγης στην Α΄ Αθήνας. τόµ.
Θ΄, σ. 6625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντικατάσταση των στοιχείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι΄, σ.
7275.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7969.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδροµου. τόµ. Α΄, σ. 459.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση υλικών από Τουρκία
στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) του Ν. Έβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηροδρόµου στα όρια του δήµου Αθηναίων. τόµ. Η΄,
σ. 5448.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοσης «Λευκής Βίβλου» για το διαδίκτυο, παρά την ύπαρξη στο Ηράκλειο του παρόµοιου Ευρωπαϊκού Οργανισµού ENISA. τόµ. Θ΄, σ. 6758.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων φορολογικών κινήτρων στο Ν. Έβρου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων. τόµ. Β΄, σ. 873.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δανειοδότηση του δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.). τόµ. Β΄, σ. 874.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης
της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β΄, σ. 1566.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις διεκδικήσεις της Κτηµατικής
Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). τόµ.
Ζ΄, σ. 5188.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ.
Η΄, σ. 5845.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή από τον Οργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) των οφειλοµένων χρηµάτων στους ιατρούς. τόµ. Η΄, σ. 5846.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ. Η΄, σ.
6129.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις οφειλές του κράτους στα φαρµακεία. τόµ. Θ΄, σ. 6626.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς. τόµ. Θ΄, σ. 6757.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κυκλοφορία τουρκικών νοµισµάτων παρόµοιων µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ.
Ι΄, σ. 6990.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. τόµ. Ι΄, σ. 6991.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και
χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004. τόµ. Ι΄, σ. 7274.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7968.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ΄, σ. 2631.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους εργαζόµενους συµβασιούχους στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ΄, σ. 6756.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο
Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7276.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της
πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α΄, σ. 462.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β΄, σ. 1300.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2039.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2041.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2980.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ΄, σ. 6627.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της εισήγησης του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), για συνταγογράφηση υποκατάστατων ηρωίνης. τόµ. Ι΄, σ. 6992.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α΄ από το
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8553.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(Ε.Ι.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1435, 1898-1937, 1940-1974, 19862020.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα λει-
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τουργίας και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή της
Διώρυγας Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου
«SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α΄, σ. 799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«Αγροτικής Ασφαλιστικής» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ». τόµ. Δ΄, σ. 3078, τόµ. Ε΄, σ. 3329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις επεκτάσεις του διυλιστηρίου «ΕΛΠΕ
ΒΕΕ» (πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ») κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass»
στην Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η΄, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5799.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ.
Η΄, σ. 5845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6690.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7136,
7517-7557, 7572-7605, 7618-7661, τόµ. ΙΑ΄, σ. 77497774, 7975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τα εργασιακά και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«ALUMIL» κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7386.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύ-

ρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της Σύµβασης Πώλησης και
Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών
Α.Ε. και Μarfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία
Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7571, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7987-7994, 8006-8023, 8061-8092, 8120-8155.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224, τόµ. ΙΔ΄, σ. 783-811, 925953, 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση της εταιρείας «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens», τις πολιτικές ευθύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 22.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 23.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1500.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία
«ING» κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6844.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6590.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το δάσος του Παγώντα Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2180.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ένταξη της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση
αντί για λιθανθρακικό σταθµό, στην περιοχή Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5957.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α΄, σ. 489, τόµ. Ζ΄, σ. 5019-5042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την εγκατάσταση σαρωτών «πλήρους εικόνας του σώµατος» στα αεροδρόµια
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 838.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση στους πυροπαθείς των δεσµευθέντων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β΄, σ. 1299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα
Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5955.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κυκλοφορία τουρκικών νοµισµάτων παρόµοιων µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ.
Ι΄, σ. 6990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή της
χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7820.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά
στις υπηρεσίες µετακινήσεων και µεταφορών που παρέχο-

νται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής
σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1500.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία
µεταξύ SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2502-2503.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αποζηµίωση των
θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση» (Εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου
2004). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 2009.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καλλιέργεια
του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα µας,
τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5758.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοσης «Λευκής Βίβλου» για το διαδίκτυο, παρά την ύπαρξη στο Ηράκλειο του παρόµοιου Ευρωπαϊκού Οργανισµού ENISA. τόµ. Θ΄, σ. 6758.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την διεύρυνση του
«spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανεισµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ.
880-881.
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ΕΥΡΩΠΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλής απόδοσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4138.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχαριστήρια αναφορά σε όσους συµµετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2037,
2038, 2116, 2143, 2149, 2152.
Ευχαριστήρια αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 2661-2664.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχετήρια αναφορά για ταχεία ανάρρωση του Προέδρου
της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. τόµ.
Ε΄, σ. 3337.
Ευχές για καλή και δηµιουργική χρονιά. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4437, 4438, 4440, 4441, 4444, 4557, 4561, 4562, 4574,
4576, 4580, 4583, 4586, 4590, 4591, 4598, 4603, 4604,
4609, τόµ. Ζ΄, σ. 4622, 4627, 4628, 5071.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Ι. Μπούγα για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4441, 4442,
4444, τόµ. Ζ΄, σ. 4622, 4627, 4628, 4861, 5060.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Μ. Σαλµά για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 5109, 5114, 5122,
5124, 5126, 5130.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Α. Μπούρα για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Η΄, σ. 5422, 5426, 5430,
5432.
Ευχές στον Υπουργό κ. Μ. Μπεκίρη για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Η΄, σ. 5760.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Μ. Βαρβιτσιώτη για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Θ΄, σ. 6410, 6413.
Ευχές στον Υπουργό κ. Α. Σαµαρά για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Θ΄, σ. 6943.
Ευχές στον κ. Η. Μπεριάτο για την ανάληψη Βουλευτικών
καθηκόντων. τόµ. Ι΄, σ. 7649.
Ευχές για τις άγιες ηµέρες του Πάσχα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8207,
8225, 8244, 8251.
Ευχές για καλό καλοκαίρι. τόµ. ΙΓ΄, σ. 1, 134, 166.
Ευχές στους κ.κ. Α. Μακρυπίδη, Α. Τσούρα, Ι. Βλατή και
Σ. Ανδριοπούλου για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ευχές στην Βουλευτή κ. Σ. Ανδριοπούλου για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 505, 558.
Ευχές στον κ. Γ. Γεωργίου για την ανάληψη Βουλευτικών
καθηκόντων. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841, 848.
Ευχές για καλή δουλειά στη νέα σύνθεση του Θερινού
Τµήµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1087.
Ευχές στον κ. Γεώργιο Γεωργίου για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. ΙΕ΄, σ. 1407.
Ευχές στον κ. Δ. Κρανιά για την ανάληψη Βουλευτικών
καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2293.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 399, τόµ. Θ, σ.6500.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στη
Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3328.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των εφηµεριών των γιατρών του Ε.Σ.Υ.
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6942.
Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δανειοδότηση του δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.). τόµ. Β΄, σ. 874.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1158.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. (Επερωτώντες:
Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 2249-2266.
ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την λήψη µέτρων
για τον έλεγχο της αγοράς αµνοεριφίων, την προστασία των
κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8116.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της
δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6553.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά
εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απώλειες ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας
τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5702.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών
στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η΄, σ.
5844.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. (Επερωτώντες: Εξήντα έξι
(66) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2608-2624.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα
και Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι΄, σ. 7021-7058.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της Μεσογείου. τόµ. Ι΄, σ. 7473-7483.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8889-8894.
ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η 19η Απριλίου καθιερώνεται ως ηµέρα Φιλελληνισµού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 88908894.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό
166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών,
Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία
Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ.
1050-1085.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Αναφορά στην εκλογή του Μπαράκ Οµπάµα ως νέου
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. τόµ.
Β΄, σ. 1418, 1419, 1439, 1440.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 116/POL/09 της Πρε-

σβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 482,
504-509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών
µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
που υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό
Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου
1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των ρηµατικών διακοινώσεων
µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 493, 504-509,
529.
Ανακοινώνεται ότι στις πρόσφατες αποφάσεις που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), έχουν συµπεριληφθεί σηµαντικές αναφορές υπέρ των ελληνικών θέσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Aνακοινώνεται ότι διακόσιοι Ακαδηµαϊκοί από όλο τον
κόσµο, απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής κ. Μπαράκ Οµπάµα, σχετικά µε
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2002, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 399.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις διεκδικήσεις της Κτηµατικής
Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). τόµ.
Ζ΄, σ. 5188.
Θ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τοµ. Ζ΄, σ. 5109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή της
χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7820.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. τόµ. Η΄, σ.
6128.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναστολή των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο
Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ.
5049.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η΄, σ. 5446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του δήµου
Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απουσία τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8106.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο
Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη βιοµηχανία κατεψυγµένων ψαριών «ΑΜΑΣΑ» στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 664.

ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ. Η΄, σ.
6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Τουρκικού Προξενείου
στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6298.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1029.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 3165.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 3165.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5799.
Ι
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5761.
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην
οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στη θεραπευτική
µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 445-479, 550-578, 579-606, 667-668.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες των
γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη βιντεοσκόπηση
ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο
Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα Νοσοκοµεία «Αττικόν« και «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2273.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή από τον Οργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) των οφειλοµένων χρηµάτων στους ιατρούς. τόµ. Η΄, σ. 5846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση του
Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7822.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α΄ από το
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8553.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των εφηµεριών των γιατρών του Ε.Σ.Υ.
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών
του ΕΣΥ σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. Θ΄,
σ. 6448-6488, 6505-6538, 6630-6650, 6699-6744, 6760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8796.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
«Αγροτικής Ασφαλιστικής» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε την πώληση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων της χώρας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2559.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ.
5049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5287.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών Αερογραµµών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της Σύµβασης Πώλησης και
Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών
Α.Ε. και Μarfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία
Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7571, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7987-7994, 8006-8023, 8061-8092, 8120-8155.
ΙΔΡΥΜΑ EUROBANK EFG ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1303.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1035.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1499.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2041.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
(βλ. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.)
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1305, τόµ. Θ΄,
σ. 6369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1914.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1986, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4437, 4446.

ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜΑΝSCC) καθώς και της δι΄ ανταλλαγής Ρηµατικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συµφωνίας Τροποποίησης του
Μνηµονίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 75.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο,
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της Εισαγγελίας και της Αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανατολικής του δήµου Παµβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8115.
Κ

ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την άρση του απορρήτου στο διαδίκτυο
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υπόθαλψη
παράνοµων πράξεων από διαδικτυακό τόπο κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 8118.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7842, τόµ. ΙΓ΄, σ. 220-247, 254-281, 342.
ΙΣΡΑΗΛ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση των
Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µε-

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΤΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο Ρίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6697.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε δηλώσεις πανεπιστηµιακών καθηγητών που προκαλούν το εθνικό συναίσθηµα των Ελλήνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8112.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καλλιέργεια
του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα µας,
τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5758.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β΄, σ.
1567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. τόµ. Η΄, σ.
6128.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεατρικού Μουσείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1162.
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετι-

77
κά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 215.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη, Ε. Μεϊµαράκη, Κ. Παπακώστα, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Ρεγκούζα, Γ. Καλαντζή, Ν. Δένδια, Σ. Τσιτουρίδη, Ο.
Κεφαλογιάννη, Η. Καλλιώρα, Π. Κοροβέση, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία εκλογής ΣΤ΄ και
Ζ΄ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 6-17.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 44, 327, 379,
380, 381, 502, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 516,
517, 585, 591, 782, τόµ. Β΄, σ. 985, 988, 989, 990, 991,
1037, 1038, 1096, 1123, 1150, 1151, 1152, 1192, 1193,
1209, 1210, 1222, 1245, 1257, 1375, 1495, 1499, τόµ.
Γ΄, σ. 2039, 2240, 2241, 2249, 2437, 2438, τόµ. Δ΄, σ.
2579, 2583, 2586, 2606, 2631, 2654, 2746, 2759, 2760,
2788, 2789, 2953, 2954, τόµ. Ε΄, σ. 3480, τόµ. Ζ΄, σ.
4633, 5039, 5040, 5085, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145,
5178, 5179, 5180, 5251, 5254, τόµ. Η΄, σ. 5643, 5705,
5754, 5755, 5770, 5771, 5776, 5777, 5779, τόµ. Θ΄, σ.
6395, 6398, 6400, 6463, 6464, 6550, 6551, 6552, 6674,
6681, 6682, 6718, τόµ. Ι΄, σ. 7092, 7175, 7176, 7388,
7389, 7392, 7425, 7426, 7518, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8109, 8123,
8219, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8138, 8151, 8325,
8328, 8329, 8333, 8334, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8454, 8455, 8506,
8507, 8508, 8556, 8557, 8670, τόµ. ΙΓ΄, σ. 160, 178, 237,
238, 269, 271, 273, 274, 279, 280, 588, 628, 638, 648,
696, 699, τόµ. ΙΔ΄, σ. 716, 733, 737, 793, 794, 795, 796,
797, 1076, 1376, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1403, 1404, 1491, 1492,
1616, 1617, 1628, 1629, 1642, 1643, 1760, 1762, 1763,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2188, 2189, 2555, 2571.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 265,
351, 352, τόµ. Β΄, σ. 987, 988, 989, 990, 991, 996, 1062,
1107, 1108, 1109, 1135, 1143, 1144, 1600, 1601, τόµ.
Γ΄, σ. 1611, 2009, 2100, τόµ. Δ΄, σ. 2439, 2440, 2469,
2470, 2473, 2505, 2632, 2633, 2759, 2772, 3074, τόµ.
Ε΄, σ. 3381, 3385, 3390, 3391, 3400, 3684, 3685, 3686,
3692, 3697, τόµ. Η΄, σ. 5890, 5891, 6160, τόµ. Θ΄, σ.
6201, 6229, 6230, 6400, 6401, 6448, 6451, 6452, 6478,
6502, 6505, 6529, 6530, 6699, 6953, τόµ. Ι΄, σ. 7085,
7392, 7413, 7587, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7993, 7994, 8006, 8090,
8091, 8092, 8225, 8238, 8239, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8506, 8865,
8866, 8867, 8874, τόµ. ΙΓ΄. σ. 451, 703, τόµ. ΙΔ΄, σ. 720,
723, 729, 758, 785, 796, 810, 925, 1061, 1062, 1063,
1318, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1403, 1551, 1586, 2012.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Ν. Δένδια σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄, σ.
588-590.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Ι. Τραγάκη. τόµ. Β΄, σ. 1099.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μπανιά, Γ. Αλογοσκούφη, Γ. Βουλγαράκη, Ε. Ζαγορίτη, Θ. Κασίµη, Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Π. Δούκα, Θ. Πάγκαλου, Κ. Βρεττού, Κ. Σπηλιόπουλου, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Παυλίδη, Ν. Ζωίδη, Κ. Κανελλοπούλου, Μ. Χαλκίδη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Καραµανλή, Γ.
Ορφανού, Σ. Καλαφάτη, Α. Τζιτζικώστα, Ε. Καϊλή, Ι. Μαγκριώτη, Θ. Καράογλου, Β. Γερανίδη, Π. Σκανδαλάκη, Μ.
Χαρακόπουλου, Π. Σγουρίδη, Ι. Διαµαντίδη, Β. Νικολαϊδου, Δ. Αράπογλου, Ι. Τζαµτζή, Α. Καρπούζα, Α. Κανταρ-

τζή, Η. Καλλιώρα, Ε. Κωνσταντινίδη, Κ. Σηµίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Θ. Δραγώνα, Σ. Κουβέλη, Α. Διαµαντοπούλου,
Μ. Έβερτ και Α. Καραµανλή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.»
και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ.
Β΄, σ. 1316-1362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Νικητιάδη και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Άρτας). τόµ. Β΄, σ.
1456.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Β΄, σ. 1558.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Αλαβάνου. τόµ. Γ΄, σ. 2241.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Θ. Μπακογιάννη, Γ. Αλογοσκούφη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Θ. Πάγκαλου, Κ.
Βρεττού, Α. Παυλίδη, Μ. Σκραφνάκη, Σ. Καλαφάτη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, Ρ. Ζήση, Γ. Τρυφωνίδη, Θ. Θαλασσινού, Σ. Κουβέλη,
Χ. Αηδόνη, Ε. Τσουρή και Δ. Αράπογλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής,
στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου
Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2656-2678.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Χατζηγάκη, Μ. Έβερτ, Π. Παναγιωτόπουλου, Β. Κεγκέρογλου,
Μ. Σκραφνάκη και Γ. Καλαντζή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5869, 5872,
5873, 5874, 5875, 5876.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Χατζηγάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την εκλογή Κοσµήτορα της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5870.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, Μέρος Β΄ και Μέρος Κοινοβουλευτικό. τόµ. Η΄,
σ. 6130.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Δραγώνα, Ι. Μπανιά, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Λυκουρέντζου, Ι. Βαληνάκη, Α. Τζιτζικώστα, Σ. Τσιτουρίδη, Α.
Κόρκα-Κώνστα, Π. Μπεγλίτη, Δ. Αράπογλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Μπούγα, Μ. Έβερτ, Μ. Σκραφνάκη και Σ. Σακοράφα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ΄, σ. 6860-6877.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβι-
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τσιώτη, Π. Ευθυµίου, Γ. Ψαριανού, Ε. Παπαδηµητρίου, Α.
Περλεπέ-Σηφουνάκη, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε.
Στρατάκη, Κ. Γκιουλέκα, Μ. Παντούλα, Ν. Παναγιωτόπουλου, Π. Σκανδαλάκη, Ι. Γιαννέλλη, Α. Νάκου, Ρ. Ζήση, Π.
Σγουρίδη, Θ. Τζάκρη, Κ. Κουκοδήµου, Α. Καρπούζα, Μ.
Βολουδάκη και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7749,
7774.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ευθυµίου, Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Λ. Τσαβδαρίδη, Κ. Μπαντουβά, Ε. Στρατάκη, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Σκυλλάκου, Π. Σγουρίδη, Δ. Σαµπαζιώτη, Ι.
Διαµαντίδη, Κ. Κουκοδήµου, Η. Καλλιώρα, Α. Αντωνίου
και Κ. Σηµίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7936-7951.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Σαλµά, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Λεβέντη, Σ. Κελέτση, Σ. Τσιτουρίδη, Α. Αντωνίου, Θ. Δραγώνα και Γ. Αλογοσκούφη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ΄, σ. 7994-8002.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ΄, σ. 8225-8282.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419,
8423, 8424, 8425, 8426.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Σιούφα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Β. Οικονόµου και Γ. Μαυρίκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία για την
άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8538-8541.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Χ. Φώλια, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ.
Τσιάρα, Μ. Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου, Μ.
Παπαγιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Siemens» στο σύνολό της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8763-8776.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ι. Μανιάτη,
Β. Οικονόµου, Ι. Βαληνάκη, Κ. Καραµανλή, Κ. Τσιάρα, Μ.
Χαρακόπουλου, Κ. Αγοραστού, Α. Αντωνίου και Κ. Σηµίτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ, 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8823-8839.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολική αποσύνδεση της επιδότησης του καπνού από την παραγωγή
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2952.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για τις καταστροφές που υπέστησαν το 2008 κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6839.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ. Δ΄, σ. 2721-2761, 2771-2813,
2990.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7722.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Καταδικαστέα αναφορά για την τροµοκρατική επίθεση
στο κανάλι «ALTER». τόµ. Θ΄, σ. 6409, 6411, 6481, 6482.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση στον καθηγητή
κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ΄, σ. 6481, 6482, 6486, 6514, 6516,
6520, 6522, 6530, 6609.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση στον καθηγητή
κ. Παπαδάτο. τόµ. Θ΄, σ. 6609.
Καταδικαστέα αναφορά του Προέδρου της Βουλής στις
εµπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πολιτών και δήλωση συµπαράστασης σε όλους όσους έχουν υποστεί ζηµιές. τόµ.
Ι΄, σ. 7586.
Καταδικαστέα αναφορά για την προκήρυξη της τροµοκρατικής οργάνωσης «Σέχτα Τροµοκρατών». τόµ. ΙΓ΄, σ.
467, 469, 474, 506.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ανώτατο εγγυηµένο
όριο των καταθέσεων των πολιτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 343.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάπλαση της αγοράς της Κυψέλης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 404.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων ανά την επικράτεια. τόµ. Η΄, σ. 5847.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για την προστασία των καταναλωτών
και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 5050.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών «. (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και
τριάντα οκτώ (38) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1586.
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στην συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5764.
ΚΑΤΑΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής και τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση
«JUMBO». τόµ. Η΄, σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του
κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2%
και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παρέµβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των καταστηµάτων «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7168.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλοποίηση
των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1037.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 563.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1497.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2280.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 851.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2039.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Λυρική
Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και
της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε την υλοποίηση του
υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο
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Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1619-1645.
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 839.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής
Φροντίδας. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 841.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου
στην Κέρκυρα κ.λπ. όµ. Ζ΄, σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5761.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντικατάσταση των στοιχείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι΄, σ.
7275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην
Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
850.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6569, 6951-6984, τόµ. Ι΄, σ. 70667101, 7278-7319, 7321-7360, 7444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ
διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ διατάξεις φορολογίας, εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8645-8676,
8678-8713, 8798-8839.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσηµης Αναπτυξιακής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2323.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8796.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας των εργοστασίων του Οµίλου Λαναρά, τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5107.

ΚΟΖΑΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία
του ατµοηλεκτρικού σταθµού της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2179.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α΄ από το
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8553.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ΄ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των «Σχεδίων Βελτίωσης» του Γ΄ Κ.Π.Σ. κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2767.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την
οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 323, τόµ. Β΄, σ.
1406-1442, 1577-1606, τόµ. Γ΄, σ. 2006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
φτώχειας στην Ελλάδα και την υιοθέτηση προτάσεων της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των άστεγων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7215.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των µεταναστών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 403.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής
Φροντίδας. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 841.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. (Επερωτώντες: Εξήντα έξι
(66) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2608-2624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7722.
ΚΟΛΕΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
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απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1497.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Για
την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο. β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο. γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων
προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄,
σ. 527-558.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ.
Α΄, σ. 822.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου
της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 598, τόµ.
Γ΄, σ. 987-1041.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Κ. Καρούτσος εν όψει της συζήτησης της πρότασης για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την άσκηση δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, ενεχείρισε το υλικό της δικογραφίας για το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 985.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα
(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 1097-1100.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη από-

φασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Αποχώρηση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
από τη συζήτηση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης περί
«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β΄, σ. 1108, 1149,
1152.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις. τόµ. Β΄, σ. 1228.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β΄, σ. 1316-1366.
Ψηφοφορία επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β΄, σ. 1489.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα
της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την
ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2547.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, στην πρόταση
νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα
της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την
ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2656-2682.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2009». τόµ. Ε΄, σ. 3818-3876.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) Για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
(100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για
την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από
τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46
ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο
Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή
άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις
υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ),δ) για την
ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5689.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη µε αντικείµενο την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5868, 5870, 5877, 5884.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 74 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5868-5877, 5878-5881.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Κοσµήτορα
της Βουλής από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5870, 5877, 5884.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κυρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ΄, σ. 6807.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Θ΄, σ. 6860-6881.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση της επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,
σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι΄, σ. 7176.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας-προσθήκης µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7658-7661.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 77497774.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του
αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα
από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του
Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18,
26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7935-7953.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλ-
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ληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». (Απορρίπτεται). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7994-8006.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 36 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και
2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και
2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8713.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
(100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Siemens» στο σύνολό της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8763-8780.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών
φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8823-8839.
Ανακοινώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση και στη ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ
(78) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8866.

Αποχώρηση των Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) από τη συζήτηση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄,
σ. 946.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 666 και ειδικό 174 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών
θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 2018.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 666 και ειδικό 174 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 2018-2019.
ΚΡΑΤΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1029.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ. β) σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από
τις φυλακές Κορυδαλλού µε ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6907.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ΄ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2769.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υ-
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πουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρήτης,
την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ανατολική
Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην
αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τις ρυθµίσεις του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7721.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7968.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8554.
ΚΡΟΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Βορειοατλαντικού Συµφώνου για την προσχώρηση
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της Δηµοκρατίας της
Κροατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5377, τόµ. Θ΄, σ. 6388-6414.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στην συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5764.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις διεκδικήσεις της Κτηµατικής
Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). τόµ.
Ζ΄, σ. 5188.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση οικο-

πέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση
αντί για λιθανθρακικό σταθµό, στην περιοχή Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5957.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1446.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄, σ. 1505-1524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της
δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διακοπή συνεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας ΔΕΛΤΑ µε τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την λήψη µέτρων
για τον έλεγχο της αγοράς αµνοεριφίων, την προστασία των
κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προγράµµατα
αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενεργοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 625.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος
Καραµανλής µε επιστολή του γνωστοποίησε κυβερνητική
µεταβολή σχετικά µε την παραίτηση του κ. Θ. Ρουσόπουλου, από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Β΄, σ.
1160-1161.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί
αποδοχής παραιτήσεων Υπουργών-Υφυπουργών και διορισµού νέων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3888-3891.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό
Διάταγµα περί διορισµού του κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα
στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών. τόµ. Η΄, σ. 5795.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων
σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4560.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα
Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις
Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5285.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8453.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5755.
Αναφορά για τα τριάντα πέντε χρόνια από το πραξικόπηµα της Κύπρου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1372, 1379, 1383.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 6 του ν.
2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 561.
Λ

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ.
Η΄, σ. 5845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8170.
ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λειψυδρία και τα µέτρα της αντιµετώπισής της. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις Βουλευτές (14) του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Β΄, σ. 1275.
ΛΕΣΒΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Άγρας στη Λέσβο. τόµ. Α΄, σ. 567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι΄, σ. 6994.
ΛΕΤΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1967, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2490.
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση της αυξανόµενης εισροής παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα. τόµ. Δ΄, σ. 2556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καταυλισµό Αφγανών λαθροµεταναστών στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν στην πόλη των Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 25.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 339.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε
εργοστάσιο της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την ανέγερση νέου κτηρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3142.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκοπή του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8794.
ΛΙΒΑΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2314, 2315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2462.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε την πώληση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων της χώρας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ.
5049.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6050.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι.
τόµ. Β΄, σ. 1166.
ΛΙΜΝΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2502-2548.
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5404.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των
λιπασµάτων. τόµ. Β΄, σ. 1569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην
Καβάλα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6693.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του δήµου Γέρακα. τόµ. Θ΄, σ. 6363.
ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3578, τόµ. Η΄,

σ. 5849-5867, 5877-5878, 5882-5896, 5921-5943, 60066034, 6153.
ΛΥΚΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων
του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ΄, σ. 2988.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στην µεταφορά των µαθητών στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ. Β΄, σ.
871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κλήση από την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό
συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3074.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών
στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η΄, σ.
5844.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων ανά την επικράτεια. τόµ. Η΄, σ. 5847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκδροµές
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8174.
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ΜΑΛΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και
διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335.
ΜΑΡΙΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας
στο Άκτιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
ΜΑΡΟΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4375.
Marfin Investment Group A.E. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια ΄Ηπειρο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα στη χώρα µας, τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6901.
ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΟΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του µελισσοκοµικού κλάδου. τόµ. Θ΄, σ. 6362.
ΜΕΞΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Matias Romero
του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών του
Μεξικού. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6391, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8568.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή
Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8821, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 715-742, 758-782, 914.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οργανισµού
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την «Επιστηµονική και Θεσµική Συνεργασία για την Υποστήριξη της
Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6503, 6951.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της Μεσογείου. τόµ. Ι΄, σ. 7473-7483.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α΄, σ. 281.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καλλιέργεια
του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα µας,
τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5758.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση «Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1267.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σχετικά µε τη δωρεά οργάνων σώµατος
και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι΄, σ. 6996-7026.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των µεταναστών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν.
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία υποδοµών για την αξιοπρεπή στέγαση και περίθαλψη των µεταναστών κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον ξυλοδαρµό εικοσιτετράχρονου Αφγανού µετανάστη από αστυνοµικούς στο Αστυνοµικό Τµήµα
Αγίου Παντελεήµονα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν στην πόλη των Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απελάσεις Πακιστανών µεταναστών
προσφύγων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 336.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γαλλικής Δηµοκρατίας στον Τοµέα των Μεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
6569, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1814.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στον τοµέα των µεταφορών. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22)
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 8180.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού διαδρόµου µεταφορών Χ και του συναφούς σ΄
αυτό Πρωτοκόλλου για τη Διασυνοριακή Συνεργασία κατά
µήκος του Πανευρωπαϊκού διαδρόµου Χ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ.
ΙΕ΄, σ.1812.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 468499, 501-519, 573-587, 591-593, 781-784, τόµ. Β΄, σ.
885.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 468499, 501-519, 573-587, 591-593, 781-784, τόµ. Β΄, σ.
885.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Μήνυση
κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, β) Έγκληση κατά της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ.
Γ΄, σ. 1951.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
τόµ. Γ΄, σ. 2092.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή την από 4-4-01 µήνυση περί «ποινικής ευθύνης
Υπουργών» του Δηµάρχου Νεοχωρίου κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Κ. Λαλιώτη για τα έργα του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
3021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Πρωθυπουργού. τόµ. Η΄, σ. 5636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6849.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, β) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη, γ) κατά της πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου και του πρώην
Υφυπουργού κ. Γεωργίου Καλού, δ) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Σάββα
Τσιτουρίδη, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και κατά του νυν Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, ε) κατά των πρώην Υ-

πουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Στέφανου Τζουµάκα, Γεωργίου Ανωµερίτη, Γεωργίου Δρυ και Ευάγγελου Αργύρη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 138.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2145.
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εµπόριο αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7383.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του µνηµείου στις Θερµοπύλες. τόµ. Α΄, σ. 559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας
Σοφίας, την επαναλειτουργία του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 801.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης
των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) , που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα
(Headquarters NATO Deplοyable Corps-Greece-HQ NDCGR), καθώς και των συνηµµένων σ΄αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3957-3959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1305, τόµ. Θ΄,
σ. 6369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής
Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της
Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1305, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4125-4127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1375.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2314, 2315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για
την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του
ΟΣΕΠ». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 6391.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οργανισµού
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την «Επιστηµονική και Θεσµική Συνεργασία για την Υποστήριξη της
Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6503, 6951.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γαλλικής Δηµοκρατίας στον Τοµέα των Μεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
6569, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1814.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜΑΝSCC) καθώς και της δι΄ ανταλλαγής Ρηµατικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συµφωνίας Τροποποίησης του
Μνηµονίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 75.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόµου Μεταφορών Χ και του συναφούς σ΄
αυτό Πρωτοκόλλου για τη Διασυνοριακή Συνεργασία κατά
µήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόµου Χ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσηµης Αναπτυξιακής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση) τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµο-

κρατίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης για τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1430, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039, 2077.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των
Αθηνών (ΑMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1431, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039-2040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2555, 2572-2577.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία
µεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2502-2503.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για
συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2316.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2462.
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ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1366.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1454.
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου και την περαιτέρω εκχώρησή
τους σε τρίτους. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι (26) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Α΄, σ.
803.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2502-2548.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόλυση εργαζοµένων από την ΕΤ3
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1265.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεατρικού Μουσείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1162.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 30-43, 45-52,
265-271, 294-332, 464.
Συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 298, 299, 303, 305,
311.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3328.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
µονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1502.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της εισήγησης του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών

(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), για συνταγογράφηση υποκατάστατων ηρωίνης. τόµ. Ι΄, σ. 6992.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Τριάντα
δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7824.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην
οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 445-479, 550-578, 579-606, 667-668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 622.
ΝΑΤΟ
(ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ
ΙΣΤ΄, σ. 2555, 2572-2577.
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες
και την τήρηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5412.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες
και την τήρηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5412.
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5613, 5614.
ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προώθησης της διαδικασίας αποτέφρωσης των νεκρών κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6090.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2235.
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Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895-8920.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε τη λειψυδρία και τα µέτρα της αντιµετώπισής της. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις Βουλευτές (14) του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β΄, σ. 1275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επάρκεια και
ποιότητα του νερού της περιοχής Φαρσάλων κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7465.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 560.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε
την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών
νησιών: (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Β. Αποστολάτος, Κ.
Αϊβαλιώτης, Δ. Αράπογλου, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α.
Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης και Α. Ροντούλης).
τόµ. Ι΄, σ. 7222.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι.
τόµ. Β΄, σ. 1166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. τόµ.
Δ΄, σ. 2599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5102.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 215.
ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο,
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 851.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2182.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε
την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών
νησιών: (Επερωτώντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού: κ.κ. Γ. Καρατζαφέρης, Β. Αποστολάτος, Κ.
Αϊβαλιώτης, Δ. Αράπογλου, Κ. Βελόπουλος, Μ. Βορίδης, Α.
Γεωργιάδης, Α. Πλεύρης, Η. Πολατίδης και Α. Ροντούλης).
τόµ. Ι΄, σ. 7222.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η΄, σ. 5897.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 30-43, 45-52,
265-271, 294-332, 464.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1435, 1898-1937, 1940-1974, 19862020.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του Πεδίου Βολής
Λόφων-Μελίτης στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 349.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας. τόµ. Β΄, σ. 1298.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β΄, σ.
1567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1662.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου
για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ΄, σ. 2309.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass»
στην Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η΄, σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού
Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας
στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα οξύτατα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Θ΄, σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Ν.
Κορινθίας. τόµ. Θ΄, σ. 6692.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο
Καρδίτσας. τόµ. Ι΄, σ. 7276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή και λειτουργία νέων διοδίων κατά µήκος του
Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 335.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6849.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οργανισµού
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την «Επιστηµονική και Θεσµική Συνεργασία για την Υποστήριξη της
Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6503, 6951.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1570, τόµ. Γ΄, σ. 2403-2438, τόµ. Δ΄, σ. 24392483, 2634.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1986, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4437, 4446.

Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων µορφών ενέργειας,
ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2266, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4568-4611, τόµ.
Ζ΄, σ. 4613-4636, 4637-4642, 4861-4864, 5061-5090,
5193-5234, 5378.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7136,
7517-7557, 7572-7605, 7618-7661, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7842, τόµ. ΙΔ΄, σ. 783-811, 925-953, 1042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224, τόµ. ΙΔ΄, σ. 783-811, 925953, 1042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας
όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης
Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1763, 1764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής και τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση διατάξεων
του νόµου 703/77 περί ανταγωνισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 837, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1403-1440,
1496-1531, 1533-1552, 1597-1598.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Αργεντινής στην επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2305.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων
µορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1500.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για
συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2316.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδά-
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των της Δηµοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2462.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι΄, σ. 7410, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8296-8311, 8318-8344, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8346-8362, 8410-8433, 8458-8493.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την
οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 323, τόµ. Β΄, σ.
1406-1442, 1577-1606, τόµ. Γ΄, σ. 2006.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και
κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 2226, τόµ. Δ΄, σ. 2641-2656, 2682-2699, 27012719, 2846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 482,
504-509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών
µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
που υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό
Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου
1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των ρηµατικών διακοινώσεων
µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 493, 504-509,
529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην
οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στη θεραπευτική
µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 445-479, 550-578, 579-606, 667-668.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Ε-

λέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2002, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την αποζηµίωση των
θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση» (Εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου
2004). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 2009.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης
των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE) , που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα
(Headquarters NATO Deplοyable Corps-Greece-HQ NDCGR), καθώς και των συνηµµένων σ΄αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 18, τόµ. ΣΤ΄, σ. 39573959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής
Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της
Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1305, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4125-4127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 27.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά
στις υπηρεσίες µετακινήσεων και µεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
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Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC), καθώς και της δι΄ ανταλλαγής Ρηµατικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συµφωνίας Τροποποίησης του
Μνηµονίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 75.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό
των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού
Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιµητηρίων
στο έδαφος της Δηµοκρατίας Αλβανίας για τον ενταφιασµό
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 450, τόµ. ΙΕ΄, σ.
1452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης για τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1430, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039, 2077.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των
Αθηνών (ΑMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1431, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039-2040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2555, 2572-2577.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µε-

ταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία
µεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση) τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2502-2503.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθµισµένων πληροφοριών µεταξύ του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάµεων της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας, σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1967, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2490.
Πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής, που ετέθη από Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Undestanding)
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Συζήτηση-Aπόρριψη). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2569-2572.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3578, τόµ. Η΄,
σ. 5849-5867, 5877-5878, 5882-5896, 5921-5943, 60066034, 6153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1433, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2116-2154, 2156-2181, 2183-2220, 2294.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5613, 5614.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης
των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας
«Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και
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ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6346, 6763-6790, 6791-6829, 68546890, 6951.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για
την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του
ΟΣΕΠ». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 6391.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και
διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 468499, 501-519, 573-587, 591-593, 781-784, τόµ. Β΄, σ.
885.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών του αφενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Ζ΄, σ. 5019-5042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Tοµέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Βορειοατλαντικού Συµφώνου για την προσχώρηση
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της Δηµοκρατίας της
Κροατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5377, τόµ. Θ΄, σ. 6388-6414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Matias Romero
του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών του
Μεξικού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6391, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
της 14ης Σεπτεµβρίου 2007 σχετικά µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για την Γραµµατεία του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ΄ ενός, και των λοιπών
Κρατών που συµµετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα
µε την Απόφαση υπ΄ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, αφ΄ετέρου, της Κοινής Διακήρυξης
της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτηµένου
σ΄ αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του
Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου, καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου
Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου 2006». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7682, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8575-8577.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ.
880, 881.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής
σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ ενός, και της Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ΄ ετέρου και της Τελικής Πράξης». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε το πλαίσιο της Σινοελληνικής Επίσηµης Αναπτυξιακής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά µε την υιοθέτηση ενός προσθέτου διακριτικού εµβλήµατος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2534.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2220, τοµ. Δ΄, σ. 2996-3029, 30313063, 3082-3129, τόµ. Ε΄, σ. 3305.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ.
2314, 2315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2388.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από
τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο Εξωτερικό».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Απόρριψη). τόµ. Θ΄, σ. 6532, τόµ. Ι΄,
σ. 7663-7709, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7733-7810, 7994-8006.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που
διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι΄, σ. 7663-7673.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε

96
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων,
της Αστυνοµίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση µε τη διέλευση των συνόρων». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1638, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2230-2253, 2256-2272, 24372460, 2555-2569, 2609-2616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2015.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού
Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4162-4163.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
832, 1172-1200, 1201-1228, 1302-1366, 1383-1400,
1571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλής απόδοσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γαλλικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των µεταφορών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ.
6569, τόµ. ΙΕ΄. σ. 1814.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της Σύµβασης Πώλησης και
Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών
Α.Ε. και Μarfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία
Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». (Κα-

τάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7571, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7987-7994, 8006-8023, 8061-8092, 8120-8155.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 338, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1318-1359, 1361-1394, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1491-1493.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού διαδρόµου µεταφορών Χ και του συναφούς σ΄
αυτό Πρωτοκόλλου για τη Διασυνοριακή Συνεργασία κατά
µήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόµου Χ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1914.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση
της τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής
αρµοδιότητας αυτού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
381, τόµ. Γ΄, σ. 1737.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 381, τόµ.
Γ΄, σ. 1722-1726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Γ΄, σ. 1665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 905-940, 941-986, 1062-1097, 1170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των συνεπειών της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1095, τόµ. Γ΄,
σ. 2043-2094, 2095-2133, 2190-2228, 2312.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 20092033, 2142-2167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας επιµερισµού κόστους τρίτου µέρους µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας (ο δωρητής) και του Προγράµµατος
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών Περιφερειακό Γραφείο
για την Ευρώπη και του CIS Περιφερειακού Κέντρου της
Μπρατισλάβα (UNDP)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5454.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και Δηµοκρατίας
της Τυνησίας σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3346, τόµ. Ζ΄, σ. 5235-5270, 52895322, τόµ. Η΄, σ. 5630-5650, 5651-5689, 5868-5877,
5878-5882, 5959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 34173469, 3478-3528, 3535-3628, 3629-3706, 3715-3876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 5372, τόµ. Η΄, σ.
6160, τόµ. Θ΄, σ. 6201-6241, 6303-6337, 6378, 6379.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6569, 6951-6984, τόµ. Ι΄, σ. 70667101, 7278-7319, 7321-7360, 7444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ
διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ διατάξεις φορολογίας, εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8645-8676,
8678-8713, 8798-8839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1303.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές ΄Ιδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Λυρική
Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και
της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε την υλοποίηση του
υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο
Πολιτισµού ΄Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1619-1645.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1435, 1898-1937, 1940-1974, 19862020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχεση προς
τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2382.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7967.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «΄Ιδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 30-43, 45-52,
265-271, 294-332, 464.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για τις πνευµατικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεµβρίου 1938 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3120, τόµ. Η΄, σ. 6146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού» (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή
Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8821, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 679-714, τόµ. ΙΔ΄, σ. 715-742, 758-782, 914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά την σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO». (Kατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136,, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1305, τόµ. Θ΄,
σ. 6369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική
τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008, τόµ. ΙΓ΄, σ. 133-169, 172202, 249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσέχικης Δηµοκρατίας για
συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 136.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ. Δ΄, σ. 2721-2761, 2771-2813,
2990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών
του ΕΣΥ σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. Θ΄,
σ. 6448-6488, 6505-6538, 6630-6650, 6699-6744, 6760.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και
τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 94.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β΄, σ. 1300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα Νοσοκοµεία «Αττικόν« και «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2565.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου
νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8173.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκοµείου στο Μύτικα Πρέβεζας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο
Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εφηµερίες των
γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη βιντεοσκόπηση
ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο
Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση «Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα Νοσοκοµεία «Αττικόν« και «Ευαγγελισµός» κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2565.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών
των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. (Επερωτώντες: Είκοσι
οκτώ (28) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2567-2592.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε΄, σ. 33323350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. τόµ. Θ΄, σ. 6352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6587.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ΄, σ. 6627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν»
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας, στην περιοχή του
Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου
νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8173.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α΄ από το

Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση της
διαφάνειας στις προµήθειες των ελληνικών νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 849.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της
πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 2243.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού» (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6131.
ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ΄, σ. 2631.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 398.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη νέα χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, τις αντιδράσεις από τις θιγόµενες τοπικές κοινότητες
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8793.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ένταξη της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, σχετικά µε τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Ν.
Κορινθίας. τόµ. Θ΄, σ. 6692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποκοπή του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8794.
ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1535.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την
οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 323, τόµ. Β΄, σ.
1406-1442, 1577-1606, τόµ. Γ΄, σ. 2006.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναστολή των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο
Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1501.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού
πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6943.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την οικονοµία και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ΄, σ. 2819-2845.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κώστα Καραµανλή σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την οικονοµία. τόµ. Θ΄, σ. 6252-6283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την «ανάγκη συναίνεσης» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
δια της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6549.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Η΄, σ. 5414.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-

πτυξης, σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2496.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2007.β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ΄, σ. 1611-1648.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3303.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ο.Κ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αντιµετωπιση της
φτώχειας στην Ελλάδα και την υιοθέτηση προτάσεων της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6046.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των συνεπειών της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και
άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄,
σ. 1095, τόµ. Γ΄, σ. 2043-2094, 2095-2133, 2190-2228,
2312.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ.
1233.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης
της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β΄, σ. 1566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2439-2483, 2634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
φτώχειας στην Ελλάδα και την υιοθέτηση προτάσεων της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
6046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την «ανάγκη συναίνεσης» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
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δια της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης
στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6549.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ΄, σ. 6622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πακέτο στήριξης
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στη ζήτηση, την πιστωτική ασφυξία
στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6899.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ακρίβεια. (Επερωτώντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Ι΄, σ. 7484.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού
πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6943.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
832, 1172-1200, 1201-1228, 1302-1366, 1383-1400,
1571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της Σύµβασης Πώλησης και
Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών
Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία
Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7571, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7987-7994, 8006-8023, 8061-8092, 8120-8155.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.
(βλ. ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
832, 1172-1200, 1201-1228, 1302-1366, 1383-1400,
1571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φ. Κουβέλη, σχετικά µε την πώληση της Ολυµπια-

κής Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων της χώρας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών Αερογραµµών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
5278.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ΄, σ. 21352141.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Ολυµπιονίκες των
29ων Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008. τόµ. Γ΄,
σ. 2139-2141.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ΄, σ. 2631.
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ΄, σ. 21352141.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Ολυµπιονίκες των
29ων Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008. τόµ. Γ΄,
σ. 2139-2141.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ΄, σ.
2485-2492.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ΄, σ. 2631.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την διεύρυνση του
«spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανεισµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5282.
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύµφωνο Συµβίωσης». (Προτείνοντες: Δεκαεννέα (19) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1386, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 26512664.
ΟΠΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την θέση της χώρας µας για την
Διεθνή Απαγόρευση των Όπλων Διασποράς κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη µεταφορά αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ
µέσω του λιµανιού στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την
ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας των ΕΑΣ στην Ελευσίνα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5410.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απαγόρευσης της οπλοφορίας των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3138.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών Εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. Ι΄, σ. 7410, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8296-8311, 8318-8344, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8346-8362, 8410-8433, 8458-8493.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
(βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2769.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7217.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. (Επερωτώντες: Πενήντα δύο (52) Βουλευτές του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Β΄, σ. 1542-1559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για το κλείσιµο γραφείων
εργασίας ειδικών κοινωνικών οµάδων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6555.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πιλοτική εφαρµογή της µεταφοράς των συνταξιούχων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ν.
Πιερίας από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο
υγείας του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6293.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ρόλο του ειδικού διαµεσολαβητή του
Ο.Η.Ε. κ. Μάθιου Νίµιτς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφω-

νίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Tοµέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά την σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO». (Kατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
µονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1502.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της εισήγησης του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), για συνταγογράφηση υποκατάστατων ηρωίνης. τόµ. Ι΄, σ. 6992.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. (Επερωτώντες: Τριάντα
δύο (32) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 622.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ΄, σ.
5049.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης
των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας
«Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και
ρύθµιση συναφών θεµάτων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6346, 6763-6790, 6791-6829, 68546890, 6951.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (Ο.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για
την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του
ΟΣΕΠ». (Κατάθεση). τόµ. Θ΄, σ. 6391.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβεβληµένους γιατρούς του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1964.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την πληρωµή από τον Οργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) των οφειλοµένων χρηµάτων στους ιατρούς. τόµ. Η΄, σ. 5846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6296.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ροδόπολης Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 564.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση υλικών από Τουρκία
στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) του Ν. Έβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 1036.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου
για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ΄, σ. 2309.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ΄, σ. 2310.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (F.A.O)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (F.A.O.) για συνεργασία στον τοµέα της
Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οργανισµού
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) και
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την «Επιστηµονική και Θεσµική Συνεργασία για την Υποστήριξη της
Υπεύθυνης Αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6503, 6951.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δράση των µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5762.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ-ΒΟΛΟΣ 2013 Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή
Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8821, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 679-714, τόµ. ΙΔ΄, σ. 715-742, 758-782, 914.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του κ. Β. Πάππα (Ν.Δ.) ως Βουλευτή Χαλκιδικής σε αντικατάσταση του κ. Α. Φλωρίνη. τόµ. Δ΄, σ.
2946.
Ορκωµοσία του κ. Η. Μπεριάτου σε αντικατάσταση του Γ.
Παπαδηµητρίου που απεβίωσε. τόµ. Θ΄, σ. 6615.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μακρυπίδη, Α. Τσούρα, Ι. Βλατή και Σ. Ανδριοπούλου σε αντικατάσταση των
κ.κ. Χ. Βερελή, Σ. Ράπτη, Γ. Παπακωνσταντίνου, που παραιτήθηκαν και του Μ. Παπαγιαννάκη που απεβίωσε, αντίστοιχα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γ. Γεωργίου σε αντικατάσταση του κ. Α. Πλεύρη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 841.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Δ. Κρανιά σε αντικατάσταση
του κ. Ι. Μανώλη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2293.
Π
ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1497.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895-8920.
ΠΑΙΔΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την
οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 323, τόµ. Β΄, σ.
1406-1442, 1577-1606, τόµ. Γ΄, σ. 2006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στην µεταφορά των µαθητών στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1268.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης
της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β΄, σ. 1566.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2039.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ΄, σ. 2041.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στα παιδικά είδη. τόµ. Ε΄, σ. 3330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας. τόµ. Η΄, σ. 5710.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και
τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 94.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7216.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Ελληνικής Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5099.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτητές κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
πανεπιστηµιακής σχολής στη Χαλκίδα. τόµ. Δ΄, σ. 2948.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1433, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2116-2154, 2156-2181, 2183-2220, 2294.
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ΄, σ.
2485-2492.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Παραολυµπιονίκες των Παραολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008.
τόµ. Δ΄, σ. 2489-2492.
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων στους Παραολυµπιονίκες των Παραολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου του 2008.
τόµ. Δ΄, σ. 2489-2492.
ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού. τόµ. Ι΄, σ.
7172.
ΠΑΡΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 290.

ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1057.
ΠΑΡΝΗΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 290.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1968, τόµ. Θ΄, σ. 6352
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καταυλισµό Αφγανών λαθροµεταναστών στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5800.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ΄, σ. 6627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν στην πόλη των Πατρών κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7380.
ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λειτουργία του Πεδίου Βολής
Λόφων-Μελίτης στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Άγρας στη Λέσβο. τόµ. Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το επεισόδιο σε βάρος στρατιωτικής µονάδας στο πεδίο βολής του χωριού Λόφων Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1659.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων
του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ΄, σ. 2988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ελληνική ακτοπλοϊα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποµάκρυνση του Κέντρου Διανοµής της Δ.Ε.Η. στο Σχιστό Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 851.
ΠΕΡΑΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
του δήµου Περάµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6623.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2980.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1057.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ΄, σ. 2980.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο,
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία
του ατµοηλεκτρικού σταθµού της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
2179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας
στο Άκτιο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απώλειες ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας
τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Άµυνας, σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Εθνικό Δρυµό Σουνίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ξερίζωµα δένδρων και παράνοµες
παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού. τόµ. Ι΄, σ.
7172.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε
εργοστάσιο της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάπλαση της αγοράς της Κυψέλης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του δήµου
Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6904.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος, την
κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1258, τόµ. ΙΓ΄, σ. 628-656.
ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΙΣΙΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική
τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008, τόµ. ΙΓ΄, σ. 133-169, 172202, 249.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιο Παπανδρέου, σχετικά µε τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης στη ζήτηση, την πιστωτική ασφυξία
στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6899.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ.
Η΄, σ. 5845.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2769.
ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αύξηση των παροπλισµένων πλοίων στον Κόλπο
της Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2278.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Για
την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο. β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο. γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων
προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄,
σ. 527-558.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Μήνυση
κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, β) Έγκληση κατά της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ.
Γ΄, σ. 1951.

Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης.
τόµ. Γ΄, σ. 2092.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή την από 4-4-01 µήνυση περί «ποινικής ευθύνης
Υπουργών» του Δηµάρχου Νεοχωρίου κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων κ. Κ. Λαλιώτη για τα έργα του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
3021.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί: «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) Για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών
για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Πρωθυπουργού. τόµ. Η΄, σ. 5636.
Ανακοινώνεται ότι ο Ανακριτής του 20ου Τακτικού Τµή-
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µατος Πληµµελειοδικών Αθηνών διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών» κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7737.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνεται ότι ο ανακριτής του Α΄ Τµήµατος Πληµµελειοδικών Ρόδου διαβίβασε στις 13.4.2009 στη Βουλή
περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών», δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8233.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτρο-

πής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτι-

108
λίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, β) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη, γ) κατά της πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Μαριέττας Γιαννάκου και του πρώην
Υφυπουργού κ. Γεωργίου Καλού, δ) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Σάββα
Τσιτουρίδη, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και κατά του νυν Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, ε) κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Στέφανου Τζουµάκα, Γεωργίου Ανωµερίτη, Γεωργίου Δρυ και Ευάγγελου Αργύρη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 138.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών» κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2145.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1659.
ΠΟΛΕΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο, σχετικά µε τις πρωτοβουλίες
της Ελληνικής Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό. τόµ. Ζ΄,
σ. 5099.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αναστολή των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο
Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1501.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για τις πνευµατικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεµβρίου 1938 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3120, τόµ. Η΄, σ. 6146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού» (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά τη σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή
υπό την αιγίδα της UNESCO». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις συλλήψεις κατόχων παλαιών βιβλίων
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2598.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων

στη χορήγηση του πολυτεκνικού τιµολογίου της Δ.Ε.Η.
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα στεγαστικά δάνεια
των πολυτέκνων. τόµ. Θ΄, σ. 6364.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αναφορά στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
τόµ. Γ΄, σ. 2001-2005.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στα θύµατα και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ΄, σ. 2002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση των
Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης για τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 1430, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2039, 2077.
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
Τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ. Δ΄, σ. 2721-2761, 2771-2813,
2990.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη ρύπανση του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6588.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7469.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1535.
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτι-
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κής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Για
την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο.β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο.γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄, σ.
527-558.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ.
Α΄, σ. 822.
Συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 1097, 1100.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) Για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό

Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών
για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86,
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος
της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη
(κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που
µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο
εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά
συνήθεια, και κατ΄ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α΄ 27 παράγραφος 1 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφοι 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783-7810.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων
1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857-7953.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης θα υποβάλλει
το πόρισµά της στις 27 Απριλίου 2009. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7953.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 6ης Απριλίου
2009 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµόν 3666/2774/7.4.2009 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε δεκατριµελής Ειδική Κοινοβουλευτι-
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κή Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 31226/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη
Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος, κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7963-7966.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κ. Α. Νεράντζης και τα δεκατρία µέλη της
Επιτροπής οµοφώνως συµφώνησαν το πόρισµα της Επιτροπής να κατατεθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και ώρα
12:00 µεσηµβρινή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8238.
Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής του Πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
Προκαταρκτικής Εξέτασης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8241-8242.
Ανακοινώνεται ότι εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή
ζηµία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8311-8318.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας
σε εκβίαση, τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της
επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φώτιος Μανούσης) κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8362-8410.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης
κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου
157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο
2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης
Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ΄,
14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8505-8542.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη από-

φασης στην πρόταση που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα
15.000 ευρώ». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8865-8878.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηροδρόµου στα όρια του δήµου Αθηναίων. τόµ. Η΄,
σ. 5448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή του
σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ΄, σ. 6366.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «STAGE»
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης και αντιµετώπιση της ανεργίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. Ι΄, σ. 73887431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στα προγράµµατα «STAGE» κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8171.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραµµα εξισωτικής αποζηµίωσης για τους
αγρότες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρήτης,
την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προγράµµατα
αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7217.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ΄, σ. 2001-2002.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στη µνήµη του Νικόλαου Πλαστήρα. τόµ. Η΄, σ. 5897-5900.

111
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, Μέρος Β΄ και Μέρος Κοινοβουλευτικό. τόµ. Η΄,
σ. 6130.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην κ. Καταλίν Σίλι, Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της
Ουγγαρίας που παρακολουθεί την Ειδική Συνεδρίαση για
την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. τόµ. Ι΄, σ. 7027.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, ενηµέρωσε
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, σχετικά µε την προσαρµογή των οικονοµικών
της Βουλής στις ανάγκες για περιστολή δαπανών. τόµ. Ι΄, σ.
7221.
Αναφορά του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι΄, σ. 7473-7474.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στις εµπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πολιτών και δήλωση συµπαράστασης σε
όλους όσους έχουν υποστεί ζηµιές. τόµ. Ι΄, σ. 7586.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η 19η Απριλίου καθιερώνεται ως ηµέρα Φιλελληνισµού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής για την τίµηση της
«Ηµέρας της Μητέρας». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8889.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στον εορτασµό της
ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8890.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Μ. Παπαγιαννάκη και αναφορά του στη δήλωση που έκανε, εκ µέρους
όλων των Βουλευτών, την ηµέρα του θανάτου του. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 4.
Συγχαρητήρια αναφορά του στους Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Συγχαρητήρια αναφορά του στον Βουλευτή κ. Η. Καλλιώρα για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής, στον εορτασµό της
τριακοστής πέµπτης επετείου από την Αποκατάσταση της
Δηµοκρατίας, την 24η Ιουλίου του 1974. τόµ. ΙΕ΄, σ. 15531554.
Ευχαριστήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής σε όσους συµµετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2037.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής και
ευχές στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και
στις οικογένειες τους. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2037.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην καταστροφή
που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 2037, 2038.
Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής για το
θάνατο του πιλότου Σµηνάρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη
διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2255.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών
των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. (Επερωτώντες: Είκοσι
οκτώ (28) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Δ΄, σ. 2567-2592.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διασφάλιση της
διαφάνειας στις προµήθειες των ελληνικών νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 849.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Τουρκικού Προξενείου
στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6298.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της
πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρωση των
κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη
σύσταση νέων πρωτοδικείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2766.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου
νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8173.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και
κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 2226, τόµ. Δ΄, σ. 2641-2656, 2682-2699, 27012719, 2846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα
ποτά και άλλες διατάξεις«. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2721-2761, 2771-2813, 2990.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1570, τόµ. Γ΄, σ. 2403-2438, τόµ. Δ΄, σ. 24392483, 2634.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(βλ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις απελάσεις Πακιστανών µεταναστών
προσφύγων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 336.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της
πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β΄, σ. 1300.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 302, τόµ. Η΄,
σ. 5712-5743.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των
Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικώνσυνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της).
(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄, σ. 568, τόµ. Θ΄, σ. 66516682.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2502-2548.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης και αντιµετώπιση της ανεργίας». (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2569, τόµ. Ι΄, σ. 73887431.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Σύµφωνο Συµβίωσης». (Προτείνοντες: Δεκαεννέα (19) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1386, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 26512664.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλη-

σίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1029.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 3165.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α΄,
σ. 18, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1562-1587, 1610-1619.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος, την
κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1258, τόµ. ΙΓ΄, σ. 628-656.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1458-1489.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». (Προτείνοντες: Πενήντα οκτώ (58) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). (Συζήτηση). τόµ. Δ΄, σ. 2502-2548.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και
τριάντα οκτώ (38) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1586.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής, που ετέθη από Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Undestanding)
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
(Supreme Headquarters Allied Power Europe/SHAPE),
σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2569-2572.
Ψηφοφορία επί της πρότασης αναρµοδιότητας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής, που ετέθη από Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη
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συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
(Memorandum of Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου
Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters
Allied Power Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2572.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2007. β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ΄, σ. 1611-1648.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφης καταθέτει τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007
και τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2009.
τόµ. Γ΄, σ. 2223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του Υπουργείου για τον προϋπολογισµό του
2009 κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2564.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 34173469, 3478-3528, 3535-3628, 3629-3706, 3715-3876.
ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση των
Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5281.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απόρριψη του ονόµατος «Μακεδονία» από τους Αλβανούς της Βαρντάρσκα. τόµ. Δ΄, σ. 3080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδος
στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη
FYROM. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα
Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5955.
Ανακοινώνεται ότι στις πρόσφατες αποφάσεις που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), έχουν συµπεριληφθεί σηµαντικές αναφορές υπέρ των ελληνικών θέσεων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Aνακοινώνεται ότι διακόσιοι Ακαδηµαϊκοί από όλο τον
κόσµο, απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής κ. Μπαράκ Οµπάµα, σχετικά µε
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «κατ΄ εξαίρεσιν» παραχώρηση άδειας προσγείωσης επί ελληνικού εδάφους σε αεροσκάφος
που φέρει τα διακριτικά «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
τόµ. ΙΓ΄, σ. 665.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη
σύσταση νέων πρωτοδικείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2766.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για τις πνευµατικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεµβρίου 1938 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 3120, τόµ. Η΄, σ. 6146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου για την προσχώρηση
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της Δηµοκρατίας της
Κροατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5377, τόµ. Θ΄, σ. 6388-6414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5613-5614.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών
µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
που υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό
Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου
1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των ρηµατικών διακοινώσεων
µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 493, 504-509,
529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Matias Romero
του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών του
Μεξικού. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6391, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας
όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης
Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1763-1764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής που υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 1999, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµε-
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ρικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και 116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6033, τόµ. ΙΓ΄, σ. 482,
504-509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά µε την υιοθέτηση ενός προσθέτου διακριτικού εµβλήµατος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2534.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθµισµένων πληροφοριών µεταξύ του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάµεων της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας, σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2469.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1449.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά
εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 351.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960
για την αστική ευθύνη στον τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της
16ης Νοεµβρίου 1982». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1763-1764.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναδάσωση
της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1164.
ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση στους πυροπαθείς των δεσµευθέντων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β΄, σ. 1299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση για επιστροφή της αποζηµίωσης των 3.000 ευρώ από πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση της
δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6553.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση των λειµώνων στις πυρόπληκτες περιοχές. τόµ. Β΄, σ.
1447.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41)
Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος).
τόµ. Η΄, σ. 5414.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τη δασοπροστασία
και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723.
ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τη δασοπροστασία
και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723.
Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(βλ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ)
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ρέµατος της Πικροδάφνης κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1654.
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1454.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3919.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ανώτατο εγγυηµένο
όριο των καταθέσεων των πολιτών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 343.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(βλ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ)
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Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 3141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό έκτασης στην Κυνόσουρα για
λόγους προστασίας και ανάδειξης του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5054.
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαµοθράκης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2497.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων σε Ηλεία και Αχαΐα, µετά τον καταστροφικό σεισµό του Ιουνίου. τόµ. Α΄, σ. 287.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2185.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα των καταστροφικών σεισµών στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή Β. Κουφολιά. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8034, 8037, 8040, 8043,
8045.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδροµου. τόµ. Α΄, σ. 459.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της πόλης των
Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5760.
SIEMENS (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του
κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 525-526.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του
Κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) Για
την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρ-

θρου 390 του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον τότε Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο. β) Για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο. γ) Για την τυχόν συµµετοχή άλλων
προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων. τόµ. Α΄,
σ. 527-558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το
σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 793.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η ηµέρα και ο τρόπος συζήτησης της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της
Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α΄, σ. 822.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην Ειδική Ηµερήσια
Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου
της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 598.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κ. Κ. Καρούτσος εν όψει της συζήτησης της πρότασης για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και την άσκηση δίωξης κατά µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, ενεχείρισε το υλικό της δικογραφίας για το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 985.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής και ογδόντα (80) Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 987-1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής οµόφωνη
απόφαση περί αποδοχής της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και από ογδόντα
(80) Βουλευτές του Κόµµατός του, σχετικά µε τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Β΄, σ. 1041.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η ηµεροµηνία έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής και η ηµεροµηνία
κατάθεσης της υποβολής του πορίσµατός της για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β΄, σ. 1041.
Συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β΄, σ. 1097, 1100.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου
και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος, κατά παράβαση του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον τότε Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο Δούκα και τον τότε
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο
Μπασιάκο. β) για ηθική αυτουργία, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση από τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Θεόδωρο Ρουσόπουλο και γ) για την τυχόν συµµετοχή άλ-
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λων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετεχόντων στις
ανωτέρω πράξεις. τόµ. Β΄, σ. 1107-1152.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του
συνόλου της υπόθεσης Βατοπεδίου». τόµ. Β΄, σ. 1109.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου» ολοκλήρωσε την έρευνά της και καταθέτει το σχετικό πόρισµα. τόµ. Ε΄, σ. 3175-3302.
Ανακοινώνεται ότι εκατό (100) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και εξήντα (60) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας υπέβαλαν πρόταση για τη συζήτηση του
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση
του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ.
Ε΄, σ. 3302.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε΄, σ. 3358-3409.
Ανακοινώνεται ότι ο Προέδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί: «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α)
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βάρος του δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του άρθρου 390, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό
και Γεώργιο Βουλγαράκη. β) για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία, άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390, εδάφιο
β΄ του Ποινικού Κώδικα από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη. γ) για την τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις, άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα. δ) Για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω
τότε Υπουργών και Υφυπουργών για ηθική αυτουργία, άρθρο 446/9Α του Ποινικού Κώδικα στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων. τόµ. Ζ΄, σ. 4865-5018.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών»: α) για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βάρος του
δηµοσίου σε βαθµό κακουργήµατος κατά παράβαση του
άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ κατά συναυτουργία από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και Γεώργιο Βουλγαράκη, β)
για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε Υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση κατά συναυτουργία του αδικήµατος του άρθρου 390 εδάφ. β΄ ΠΚ από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό και
Γεώργιο Βουλγαράκη, γ) για τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ πράξεις (άρθρο 45 ΠΚ), δ) για την ενδεχόµενη ευθύνη των ως άνω τότε Υπουργών και Υφυπουργών

για ηθική αυτουργία (άρθρο 46 1α ΠΚ) στις πράξεις των εµπλεκοµένων στην υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και
λοιπών συµπραττόντων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. Ζ΄, σ. 5141-5180.
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1435, 1898-1937, 1940-1974, 19862020.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέκδοση του σχολικού ενηµερωτικού βιβλίου «Mακεδονία, Ιστορία και Πολιτική» κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2000.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα διακριτικά στις στολές των Σκοπιανών
στρατιωτών στο Αφγανιστάν. (Επερωτών: Ο Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κ. Αϊβαλιώτης). τόµ.
Δ΄, σ. 2603-2608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απόρριψη του ονόµατος «Μακεδονία» από τους Αλβανούς της Βαρντάρσκα. τόµ. Δ΄, σ. 3080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδος
στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη
FYROM. τόµ. Ζ΄, σ. 5101.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1375.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την κάλυψη των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας. τόµ. Η΄, σ. 5710.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. τόµ. Γ΄, σ.
2271.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ΄, σ. 5190.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ροδόπολης Ν. Σερρών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογειοποίηση
του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή του
σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ΄, σ. 6366.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων
στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. τόµ. Γ΄, σ.
2271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απουσία τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του δήµου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8106.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας
στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6052.
ΣΤΑΦΥΛΙΑ-ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4559.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6839.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία
µεταξύ SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). Τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2502-2503.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα διακριτικά στις στολές των Σκοπιανών
στρατιωτών στο Αφγανιστάν. (Επερωτών: Ο Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κ. Αϊβαλιώτης). τόµ.
Δ΄, σ. 2603-2608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αύξηση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 6055.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού
Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5952.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών
γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 2182.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά για την ανάληψη των καθηκόντων ως Αντιπροέδρων της Βουλής των κ.κ. Ι. Δραγασάκη
και Β. Αποστολάτου. τόµ. Α΄, σ. 295, 296, 297, 298, 299,
300, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316,
347, 349, 350, 352, 355, 357, 359, 360, 371, 373, 377,
381, 382, 383, 384.
Αναφορά στην εκλογή του Μπαράκ Οµπάµα ως νέου
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. τόµ.
Β΄, σ. 1418, 1419, 1439, 1440.
Συγχαρητήρια αναφορά από τον Πρόεδρο της Βουλής
στο προσωπικό των Υπηρεσιών της Βουλής και στο προσωπικό της Αστυνοµίας που υπηρετεί στη Φρουρά της Βουλής.
τόµ. Γ΄, σ. 1626.
Συγχαρητήρια αναφορά για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής κ. Δηµητρίου Σιούφα, σχετικά µε την Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η΄, σ. 5901, 5903, 5904, 5906, 5907,
5908, 5910, 5913, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919.
Συγχαρητήρια αναφορά για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής κ. Δ. Σιούφα και της Αντιπροέδρου κ. Ε.
Παπαδηµητρίου της καθιέρωσης της ηµέρας της Μεσογείου. τόµ. Ι΄, σ. 7476, 7478, 7479, 7480, 7482.
Συγχαρητήρια αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δ.
Σιούφα, στην πρώην Πρόεδρο κ. Α. Μπενάκη-Ψαρούδα,
στον πρώην Πρόεδρο κ. Α. Κακλαµάνη και σε όλους τους
υπηρεσιακούς παράγοντες για την τροποποίηση του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8226, 8241, 8243, 8244, 8249, 8252,
8260.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στους
Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στον
Βουλευτή κ. Η. Καλλιώρα για την εκλογή του στη θέση του
Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 4.
Συγχαρητήρια αναφορά στους Ευρωβουλευτές κ. Κράτσα
και κ. Λαµπρινίδη οι οποίοι κατέλαβαν το αξίωµα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΔ΄, σ.
1369.
Συγχαρητήρια αναφορά στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και στις οικογένειές τους. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2037, 2123, 2130, 2144, 2167, 2169, 2174.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224, τόµ. ΙΔ΄, σ. 783-811, 925953, 1042.
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Δαµανάκη και Μ. Σαλµά. τόµ. Α΄, σ. 33.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Γ. Λιάνη και Κ. Τασούλα. τόµ. Α΄, σ. 351.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νεράντζη, Θ. Πάγκαλου και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Άρτας). τόµ. Α΄, σ. 564.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αηδόνη, Ι. Τζαµτζή και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Β΄, σ.
963, 964.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ρόβλια και Ι. Δραγασάκη. τόµ. Β΄, σ. 1001, 1003.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Β΄, σ. 1005, τόµ. Θ, σ. 6397.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου. τόµ. Β΄, σ. 1013.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Βρεττού. τόµ. Β΄, σ. 1022.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Ι. Τραγάκη.τόµ. Β΄, σ. 1099.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Χ. Βερελή. τόµ. Β΄, σ. 1226, 1227.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Νικητιάδη και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Άρτας).τόµ. Β΄, σ.
1456.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη.τόµ. Β΄, σ. 1558.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Σγουρίδη. τόµ. Γ΄, σ. 1985.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Λ. Κατσέλη και Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Γ΄, σ. 2201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Παναγιωτόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 2204.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α. Αλαβάνου.τόµ. Γ΄, σ. 2241.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Α. Μπέζα. τόµ. Δ΄, σ. 2504, 2505.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Καλαντζάκου, Χ. Καστανίδη και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ.
Δ΄, σ. 2613, 2614.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Δ΄, σ. 2717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βέρρα και Γ. Παπαγεωργίου (Ν. Άρτας). τόµ. Δ΄, σ.
2746.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Ι. Δραγασάκη και Γ. Κωνσταντόπουλου. τόµ.
Δ΄, σ. 2968, 2973.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Σ. Χαλβατζή. τόµ. Δ΄, σ. 3078.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Τσιτουρίδη. τόµ. Δ΄, σ. 3096.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Ψαριανού και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Δ΄, σ. 3101,
3102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Ντόλιου, Φ. Πιπιλή και Γ. Σούρλα. τόµ. Δ΄, σ. 3113.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Κ. Ρόβλια και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄, σ. 3384.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Γ. Πεταλωτή. τόµ. Ε΄, σ. 3385, 3404.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Φλωρίδη και Δ. Αβραµόπουλου. τόµ. Ε΄, σ. 3501, 3502.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Ι. Δραγασάκη. τόµ. Ε΄, σ. 3602, 3603.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Ι. Μπούγα και Α. Νεράντζη. τόµ. Ε΄,
σ. 3612, 3613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Σταµάτη. τόµ. Ε΄, σ. 3717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Ζ΄, σ. 5155, 5157.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Αποστολάτου και Ι. Τζαµτζή. τόµ. Ζ΄, σ. 5215, 5216.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Ζ΄, σ. 5249,
5250.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου, Φ. Πετσάλνικου και Ν. Λέγκα. τόµ. Ζ΄, σ.
5251, 5252.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πατριανάκου και Κ. Βελόπουλου. τόµ. Ζ΄, σ. 5298,
5299.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Α. Κακλαµάνη, Α. Λοβέρδου και Κ. Γείτονα.
τόµ. Η΄, σ. 5645, 5646, 5647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Η΄, σ. 5758.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Παντούλα και Α. Ροντούλη. τόµ. Η΄, σ. 6016, 6017,
6018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πάγκαλου, Θ. Ρουσόπουλου και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ΄, σ.
6213, 6214.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Αβραµόπουλου, Χ. Παπουτσή, Γ. Φλωρίδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Θ΄, σ. 6464, 6465.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Η. Λαµπίρη και Γ. Σούρλα. τόµ. Θ΄, σ. 6482,
6483.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Καρανίκα και Γ. Παπαγεωργίου.(Ν. Άρτας). τόµ. Θ΄, σ.
6522.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη, Π. Χριστοφιλοπούλου και Α. Νεράντζη. τόµ.
Θ΄, σ. 6571, 6572.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Χ. Χαραλάµπους. τόµ. Θ΄, σ. 6718, 6719.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Λιντζέρη και Α. Αλαβάνου. τόµ. Θ΄, σ. 6721.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Η. Πολατίδη. τόµ. Ι΄, σ. 7238, 7239.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη, Π. Παναγιωτόπουλου και Κ. Γείτονα. τόµ. Ι΄,
σ. 7347, 7348.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Ροντούλη, Κ. Γείτονα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ι΄, σ. 7356, 7358, 7359.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μαγκριώτη, Α. Γεωργιάδη και Α. Νεράντζη. τόµ. Ι΄, σ.
7655, 7656.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Νιώτη, Α. Γεωργιάδη και Γ. Σούρλα. τόµ. Ι΄, σ. 7667,
7668.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Σκυλλάκου και Α. Πλεύρη. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Ι΄, σ. 7687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Ι΄, σ. 7707.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καστανίδη και Α. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7775.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Τζίµα. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7867, 7881.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Σούρλα, Χ. Παπουτσή και Μ. Μπεκίρη. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8089, 8090, 8091, 8092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Ι. Τζαµτζή και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8482,
8483.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Φωτιάδη και Κ. Βελόπουλου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 690.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Αγοραστού, Α. Ροντούλη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 702.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Καραµάριου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 836.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Καραµάριου, Ν. Ζωίδη, Γ. Νικητιάδη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 934.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1373.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ Α.
Κακλαµάνη, Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2198, 2199, 2200,
2201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παπουτσή και Α. Ροντούλη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2208.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Αυγενάκη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2210.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β΄, σ.
1233.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την οικονοµία και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ΄, σ. 2819-2845.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα την παιδεία. τόµ. Ζ΄, σ. 53335377.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Η-

µερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κώστα Καραµανλή σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την οικονοµία. τόµ. Θ΄, σ. 6252-6283.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης.
τόµ. Ι΄, σ. 7110-7137.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερησίας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεωργίου Παπανδρέου, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την αδυναµία του Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8034-8059.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8895-8920.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση του
Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7822.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κλήση από την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1538.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για τους αδικοχαµένους αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Β΄, σ. 1471, 1487,
1488.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ΄, σ. 2947, 2948, 2955,
2956, 2957, 2958, 2970, 2972, 2986, 2989, 2996, 2998,
2999, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3014, 3016, 3019, 3021, 3022, 3023, 3024,
3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3052, 3054,
3055, 3056, 3059, 3074, 3075, 3076, 3083, 3089, 3094,
3097, 3098, 3099, 3102, 3103, 3105, 3100, 3101, 3116,
3117, 3118, 3122, 3138, 3140, 3156, 3159, 3160, 3164
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ΄, σ. 3165, 3166, 3167.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της πρώην Βουλευτή Αγγελικής Λαΐου. τόµ. Ε΄, σ. 3483.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή Γ.
Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ΄, σ. 6355, 6362, 6365, 6367,
6388, 6389, 6393, 6394, 6406, 6409, 6516, 6520, 6522,
6525,, 6593, 6594, τόµ. Ι΄, σ. 7649.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του τέως Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας Γ. Σερπάνου. τόµ. Θ΄, σ. 6753.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του τέως Βουλευτή
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του Ν. Κοζάνης Κ. Παπαγεωργίου και του τέως Βουλευτή
του Ν. Αχαΐας Ν. Πατρώνη. τόµ. Ι΄, σ. 6989.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε
συλλυπητήρια αναφορά µε αφορµή τον καταστροφικό σεισµό, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Ιταλίας κ. Τ. Φίνι και τον Πρόεδρο της Ιταλικής Γερουσίας
κ. Ρ. Σκιφάνι εκφράζοντας την θλίψη και την αλληλεγγύη
της Βουλής των Ελλήνων, προς τον δοκιµαζόµενο ιταλικό
λαό. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7934.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7974, 7987, 7989, 8012.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή Β. Κουφολιά. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8034, 8037, 8040, 8043,
8045.
Συλλυπητήρια αναφορά για το τραγικό περιστατικό στη
Σχολή Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8171, 8172.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των πρώην Βουλευτών Ι. Πατάκη και Ε. Κουλουµπή. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8224,
8225.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Μ. Παπαγιαννάκη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 4.
Συλλυπητήριες αναφορές για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ΄, σ. 176, 177, 184, 186,
190, 191, 192, 194, 195.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή Μ.
Παπαγιαννάκη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 558.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πιλότου Σµήναρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2255, 2256.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τους εργαζόµενους συµβασιούχους στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ΄, σ. 6756.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Λυρική
Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και
της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε την υλοποίηση του
υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος»». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1619-1645.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Γ΄, σ. 1665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1986, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4437, 4446.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλ-

λου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τυνησίας σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος
και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και
κακοποίησης, µέτρα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2226, τόµ. Δ΄, σ. 2641-2656, 2682-2699,
2701-2719, 2846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό
της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5613-5614.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και
τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 94.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς
τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2330.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις Εφορίες
Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7468.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1638, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2230-2253, 2256-2272, 24372460, 2555-2569, 2609-2616.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή της
Διώρυγας Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 284.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το
Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2188.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη
προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5796.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τη δασοπροστασία
και τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των µελών του Συλλόγου Συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού της Βορειοδυτικής Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους συµβασιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8446.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και
κακοποίησης, µέτρα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2226, τόµ. Δ΄, σ. 2641-2656, 2682-2699,
2701-2719, 2846.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµίας: «Κύρωση
της τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής
αρµοδιότητας αυτού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ.
381, τόµ. Γ΄, σ. 1737.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών του αφενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Ζ΄, σ. 5019-5042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ΄ενός και του Βασιλείου του Μαρόκου,
αφ΄ετέρου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1471, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4375.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδροµικού

δικτύου υψηλής απόδοσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4138.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας επιµερισµού κόστους τρίτου µέρους µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας (ο δωρητής) και του Προγράµµατος
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών Περιφερειακό Γραφείο
για την Ευρώπη και του CIS Περιφερειακού Κέντρου της
Μπρατισλάβα (UNDP)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5454.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του
σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (F.A.O.) για συνεργασία στον τοµέα της
Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τοµείς των τεχνών και του πολιτισµού» (Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 6131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 27.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
της 14ης Σεπτεµβρίου 2007, σχετικά µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραµµατεία του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφενός, και των λοιπών
Κρατών που συµµετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα
µε την Απόφαση υπ΄ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, αφετέρου, της Κοινής Διακήρυξης
της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτηµένου
σ΄ αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του
Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου, καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου
Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου 2006». (Κατάθεση).
τόµ. Ι΄, σ. 7682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά
στις υπηρεσίες µετακινήσεων και µεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7874, τόµ. ΙΓ΄, σ. 56.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά την σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO». (Kατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΔ΄, σ. 854.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 136, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσέχικης Δηµοκρατίας για
συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό
των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού
Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιµητηρίων
στο έδαφος της Δηµοκρατίας Αλβανίας για τον ενταφιασµό
τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 450, τόµ. ΙΕ΄, σ.
1452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων,
της Αστυνοµίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση µε τη διέλευση των συνόρων». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451, τόµ. ΙΔ΄, σ.
880, 881.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής
σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-

σης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και
διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Αργεντινής στην επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1335, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2382.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2382.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1967, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2490.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2002, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2015.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(ΝΑΤΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης
των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα
(Headquarters NATO Deployable Corps-Greece-HQ NDCGR), καθώς και των συνηµµένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3957-3959.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου για την προσχώρηση
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της Δηµοκρατίας της
Κροατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5377, τόµ. Θ΄, σ. 6388-6414.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείες-συνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την απόλυση εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση
«JUMBO». τόµ. Η΄, σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της Εισαγγελίας και της Αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6905.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού
Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4162-4163.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείες-συνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 5105.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το δάσος του Παγώντα Ν. Εύβοιας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2180.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7972.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8556.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την εφαρµογή του
άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2657.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δη-

µοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πιλοτική εφαρµογή της µεταφοράς των συνταξιούχων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ν.
Πιερίας από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο
υγείας του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους
της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο µε τους άντρες κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ.
Ε΄, σ. 1862.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. τόµ. Α΄, σ.
460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 398.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του κτηριακού προβλήµατος στα σχολεία του δήµου Νίκαιας. τόµ.
Α΄, σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κλήση από την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1538.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων επισκευών και σχολικής στέγης στην Α΄ Αθήνας. τόµ.
Θ΄, σ. 6625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντικατάσταση των στοιχείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι΄, σ.
7275.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων στον Ασπρόπυργο. τόµ. Γ΄, σ.
2274.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
του δήµου Περάµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6623.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στην µεταφορά των µαθητών στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ. Β΄, σ.
871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4561.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή νέου κτηρίου
για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ΄, σ. 2309.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων σε Ηλεία και Αχαΐα, µετά τον καταστροφικό σεισµό του Ιουνίου. τόµ. Α΄, σ. 287.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανανέωση
των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το
Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ΄, σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ΄, σ. 2949.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. (Επερωτώντες:
Είκοσι εννέα (29) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Θ΄, σ. 6557.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων

από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση)
τόµ. Ι΄, σ. 7410, τόµ. ΙΑ΄, σ. 8296-8311, 8318-8344, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8346-8362, 8410-8433, 8458-8493.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (βλ. ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1499.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ. β) σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1997.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και
κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ΄, σ. 2226, τόµ. Δ΄, σ. 2641-2656, 2682-2699, 27012719, 2846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από
τις φυλακές Κορυδαλλού µε ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6940.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους
της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7219.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόµενους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6847.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3346, τόµ. Ζ΄, σ. 5235-5270, 52895322, τόµ. Η΄, σ. 5630-5650, 5651-5689, 5868-5877,
5878-5882, 5959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-

125
Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1303.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη δανειοδότηση του δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.). τόµ. Β΄, σ. 874.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόταση της Διοίκησης του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων
Υπαλλήλων για τη λειτουργία του ταµείου και τη δυνατότητα
καταβολής του εφάπαξ στους δικαιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8110.
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής
σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 685, τόµ. ΙΔ΄, σ. 1095.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού
Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 18, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4162-4163.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επικείµενη πώληση των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8107.
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επικείµενη πώληση των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8107.
ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2%
και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6295.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. (Επερωτώντες:
Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 2249-2266.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1449.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1433, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2116-2154, 2156-2181, 2183-2220, 2294.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 338, τόµ. ΙΔ΄, σ. 13181359, 1361-1394, τόµ. ΙΕ΄, σ. 1491-1493.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών των
λιπασµάτων. τόµ. Β΄, σ. 1569.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγορά των αγροτικών
προϊόντων από τους εµπόρους µε το σύστηµα των «ανοιχτών» τιµών. τόµ. Η΄, σ. 5449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δράση των µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5762.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κατάστασης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων
στη χορήγηση του πολυτεκνικού τιµολογίου της Δ.Ε.Η.
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1536.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κατάστασης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
285.
ΤΟΜΑΤΑ-ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας στο Ν. Βοιωτίας
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6348.

126
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων στον Ασπρόπυργο. τόµ. Γ΄, σ.
2274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2%
και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6295.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1305, τόµ. Θ΄,
σ. 6369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα
Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις
Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5285.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο
(22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 822.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική
Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 8008, τόµ. ΙΓ΄, σ. 133-169, 172202, 249.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο
(22) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 822.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη διενέργεια τουρκικών
ερευνών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5102.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χρήση υλικών από Τουρκία

στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) του Ν. Έβρου. τόµ. Ζ΄, σ. 5189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, δια της Υπουργού Εξωτερικών,
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5755.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ. Η΄, σ.
6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Τουρκικού Προξενείου
στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6298.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κυκλοφορία τουρκικών νοµισµάτων παρόµοιων µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ.
Ι΄, σ. 6990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7731.
ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στην συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5764.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την έκδοση εγκυκλίου διαταγής από την Αγροτική Τράπεζα µε θέµα τις ανώνυµες αναφορές υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6347.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση είκοσι τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3144.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 905-940, 941-986, 1062-1097, 1170.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ. Η΄, σ.
6129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πακέτο στήριξης
των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6689.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς. τόµ. Θ΄, σ. 6757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόµενους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6847.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης ο-
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φειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7136,
7517-7557, 7572-7605, 7618-7661, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7975.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και
των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄, σ. 7175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους
της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7219.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς. τόµ. Θ΄, σ. 6757.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. τόµ. Ι΄, σ. 6991.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το επεισόδιο σε βάρος στρατιωτικής µονάδας στο πεδίο βολής του χωριού Λόφων Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών
και του οργανωµένου εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ΄, σ. 2314, 2388.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση
του σοβαρού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ΄, σ. 2002, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2391-2394.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ΄, σ. 6854-6859, 6881-6890.
Συζήτηση τροπολογίας-προσθήκης µε γενικό αριθµό 549
και ειδικό 58 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7618-7661.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας-προσθήκης µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης ο-

φειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7658-7661.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 77497774.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό
65 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές
Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ. 925-953.
Συζήτηση τροπολογίας µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό
166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών,
Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία
Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ΄, σ.
1050-1085.
Συζήτηση τροπολογιών µε αριθµό 666/174 και 665/173
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση
φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 1986-2018.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1268.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Tοµέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄, σ. 2454, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη δράση των µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η΄,
σ. 5762.
ΤΣΕΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας, σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών
των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). Τόµ. ΙΕ΄, σ. 1431, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2039-2040.
ΤΥΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρα-
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τίας της Τυνησίας σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος
και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5513.

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1993.

Υ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 2187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επάρκεια και
ποιότητα του νερού της περιοχής Φαρσάλων κ.λπ. τόµ. Ι΄,
σ. 7465.

ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο
Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1454.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο
της υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι δύο (22) Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε΄, σ. 33323350.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ΄, σ. 5109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθαίρεση του
Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην
Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1505.
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Άγρας στη Λέσβο. τόµ. Α΄, σ. 567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1993.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων µορφών ενέργειας,
ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2266, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4568-4611, τόµ.
Ζ΄, σ. 4613-4636, 4637-4642, 4861-4864, 5061-5090,
5193-5234, 5378.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και
τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΓ΄, σ. 94.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO»
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6349.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την πρόταση της Διοίκησης του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων
Υπαλλήλων για τη λειτουργία του ταµείου και τη δυνατότητα
καταβολής του εφάπαξ στους δικαιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
8110.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Θ΄, σ. 6914, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2230-2253, 2256-2272, 24372460, 2555-2569, 2609-2616.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη
σύσταση νέων πρωτοδικείων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2766.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δηµόσιας Διοίκησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1638, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2230-2253, 2256-2272, 24372460, 2555-2569, 2609-2616.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την καταβολή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόµενους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6847.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των µελών του Συλλόγου Συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού της Βορειοδυτικής Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6944.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 1570, τόµ. Γ΄, σ. 2403-2438, τόµ. Δ΄, σ. 24392483, 2634.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου της λεγόµενης «ελεύθερης» αεροπορικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6850.
ΥΠΟΘΕΣΗ «SIEMENS»
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός
του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens»
στο σύνολό της. τόµ. ΙΑ΄, σ. 8187-8197.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Siemens» στο σύνολό της.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724-8780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens», τις πολιτικές ευθύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 22.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παράσταση πολιτικής αγωγής από το δηµόσιο στην υπόθεση «SIEMENS»
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 1039.
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη διενέργεια τουρκικών
ερευνών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 2241.

Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β΄, σ. 870.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β΄, σ. 870.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις οφειλές του κράτους στα φαρµακεία. τόµ. Θ΄, σ. 6626.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1662.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτητές κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1450.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α΄, σ. 489, τόµ. Γ΄, σ. 1665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και Δηµοκρατίας
της Τυνησίας, σχετικά µε την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 2012, τόµ. Η΄, σ. 5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6569, 6951-6984, τόµ. Ι΄, σ. 70667101, 7278-7319, 7321-7360, 7444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ,
διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ,
διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και
λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856, τόµ. ΙΒ΄, σ. 86458676, 8678-8713, 8798-8839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 479, τόµ. ΙΔ΄, σ. 955-989, 9911022, 1050-1086, 1303.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εται-
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ρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1435, 1898-1937, 1940-1974, 19862020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχεση προς
τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 2330, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 2330.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και οι Βουλευτές
του Κόµµατός του). (Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1458-1489.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος, την
κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και είκοσι ένα (21) Βουλευτές
του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1258, τόµ. ΙΓ΄, σ. 628-656.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ΄, σ. 6622.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στα παιδικά είδη. τόµ. Ε΄, σ. 3330.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1499.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης: α) σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ. β) σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1997.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστηµάτων. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Γ΄, σ. 2282-2301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από
τις φυλακές Κορυδαλλού µε ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6907.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη µεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6940.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7731.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση των τιµολογίων του φυσικού
αερίου στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7376.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου
για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς και πάνελ κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5703.
X
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας. τόµ. Β’, σ. 1298.
ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την ίδρυση µόνιµης έδρας Εφετείου στη
Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
πανεπιστηµιακής σχολής στη Χαλκίδα. τόµ. Δ’, σ. 2948.
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν.
Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5701.
ΧΡΕΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 7136,
7517-7557, 7572-7605, 7618-7661, τόµ. ΙΑ’, σ. 7975.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2565.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικο-
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νοµικών: «Ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και
τριάντα οκτώ (38) Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1586.
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα της
κρατικής παρουσίας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 794.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: «Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ.
1233.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Οχηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση των λειµώνων στις πυρόπληκτες περιοχές. τόµ. Β’, σ.
1447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κονδυλίων για τη Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
πληρωµής των «Σχεδίων Βελτίωσης» του Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ». τόµ. Δ’, σ. 3078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5407.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ένταξη της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5953.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε χρηµατοδότηση για την
ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ’, σ. 6627.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοσης «Λευκής Βίβλου» για το διαδίκτυο, παρά την ύπαρξη στο Ηράκλειο του παρόµοιου Ευρωπαϊκού Οργανισµού ENISA. τόµ. Θ’, σ. 6758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή της
χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8170.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8556.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την προστασία του ρέµατος της Πικροδάφνης κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1654.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1095, τόµ. Γ΄, σ. 2043-2094, 2095-2133, 21902228, 2312.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα της
κρατικής παρουσίας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση του
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1060.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β΄, σ. 1095, τόµ. Γ΄, σ. 2043-2094, 2095-2133, 21902228, 2312.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και
των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄, σ. 7175.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση είκοσι τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
3144.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποµάκρυνση των αστυνοµικών δυνάµεων από την περιοχή του Ελληνικού Ιωαννίνων, τη διακοπή των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7382.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο
Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 623.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της
Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2597.
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή του ΣΤ΄ και Ζ΄ Αντιπροέδρου των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της
Β΄ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 6-20.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Αϊβαλιώτη, Α. Φιλίνη και Α.
Ράγιου-Μεντζελοπούλου. τόµ. Α΄, σ. 44, 52-264.
Ονοµαστική επαναληπτική ψηφοφορία επί της αίτησης
άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη. τόµ. Α΄,
σ. 588-590, 593-780.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις. τόµ. Β΄, σ. 1228.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες
«Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή ΑεροπορίαΥπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β΄, σ. 1316-1366.
Ψηφοφορία επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β΄, σ. 1489.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια και Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Γ΄, σ. 1745-1950.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελ-

λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της αρχής της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα
της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την
ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2547.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, στην πρόταση
νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα
της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την
ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ΄, σ. 2656-2682.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2009». τόµ. Ε΄, σ. 3818-3876.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αποστολάκη, Τ. Μάντατζη, Κ.
Μητσοτάκη και Ι. Ραγκούση. τόµ. Ζ΄, σ. 4642-4860.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 74 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5689.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 74 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά µε τις αντασφαλίσεις
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄, σ. 5868-5877, 5878-5881.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Κοσµήτορα
της Βουλής από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Η΄, σ. 5870, 5877, 5884.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κυρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ΄, σ. 6807.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση
συναφών θεµάτων». τόµ. Θ΄, σ. 6860-6881.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας-προσθήκης µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό 58 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι΄, σ. 7658-7661.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος στο σχέδιο νόµου: «Άσκηση
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του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». (Απερρίφθη). τόµ. Ι΄, σ. 7673.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 549 και ειδικό 58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ΄, σ. 77497774.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του
αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα
από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του
Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14, 16, 17, 18,
26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7935-7953.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». (Απορρίπτεται). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7994-8006.
Μυστική ψηφοφορία, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157
του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο 2
του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε εκβίαση
τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης
της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ΄ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ΄ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ΄, 14,
16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 27 παράγραφος
1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α΄, 94 παράγραφος 1, 98 και
385 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ΄, σ.
8537-8542.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί του άρθρου 36 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και
2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και
2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8713.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό
(100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Siemens» στο σύνολό της. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8763-8780.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου

νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών
φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ΄, σ. 8823-8839.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 666 και ειδικό 174 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών
θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 2018.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 666 και ειδικό 174 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ΄, σ. 2018-2019.
Ψηφοφορία επί της πρότασης αναρµοδιότητας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής, που ετέθη από Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
(Memorandum of Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου
Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters
Allied Power Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
2572.
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
(βλ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. (Επερωτώντες: Είκοσι οκτώ (28) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ζ΄, σ. 5109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην
Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
850.
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Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 25732577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2585, 2588, 2589, 2591,
2592.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 27362738, 2739, 2741.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2955, 2957, 2958, 2960.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2955, 2957, 2958.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3337-3341, 3344, 3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3497, 3499,
3440, 3501, 3502, 3503.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3502,
τόµ. Θ’, σ. 6464, 6465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6448, 6449, 6450, 6451,
6462, 6451, 6463, 6464, 6472-6474, 6475, 6476, 6477,
6478, 6479, 6637, 6638, 6708, 6709, 6712, 6713, 6715,
6721, 6727, 6728, 6729, 6730.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6448,
6450, 6451.
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2120,
2132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3417-3420,

3422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5289, 5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7073, 7308, 7309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8141, 8142, 8150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8654.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8833.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 681, 702, 703, τόµ. ΙΔ’, σ.
716, 738, 758, 776.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 702.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 969, 1076.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1076.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα διακριτικά στις
στολές των Σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. τόµ.
Δ’, σ. 2606, 2607.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3572.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5431,
5432.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5733, 5734, 5743.
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής της Β’ Συνόδου
της ΙΒ’ Περιόδου. τόµ. Η’, σ. 5884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6449, 6465, 6479, 6480,
6516, 6535, 6536, 6648, 6649, 6738, 6739.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6449,
6451.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6673, 6674, 6679.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
6996, 6997.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι’,
σ. 7176.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7176.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7410, 7411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επι-

θεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8330, τόµ. ΙΒ’, σ. 8359, 8360, 8470, 8471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8670, 8671, 8706, 8708,
8709.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
805, 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 962, 963, 964.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 963, 964,
1096.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2126.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2252, 2263.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2538.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3511, 3512.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7423.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3638, 3639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώ-
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θηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4626, 4627, 5225, 5232.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 937.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας τόµ. Α’, σ. 44.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 378, 379.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 476478, 504, 505, 517, 586.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για λήψη απόφασης στην επαναληπτική ονοµαστική ψηφοφορία για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Α’, σ. 588.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων
φορολογικών κινήτρων στο Ν. Έβρου για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων. τόµ. Β’, σ. 873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1205, 1206,
1225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση
στους πυροπαθείς των δεσµευθέντων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β’, σ. 1299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1421.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1465-1467.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β’, σ.
1566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των κονδυλίων για τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1964.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20672069, 2126.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα διακριτικά στις
στολές των Σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. τόµ.
Δ’, σ. 2603, 2607.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ’, σ. 2631, 2632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2685.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2961, 2962, 2963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
τόµ. Δ’, σ. 3013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόρριψη του ονόµατος «Μακεδονία» από τους Αλβανούς της
Βαρντάρσκα. τόµ. Δ’, σ. 3081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3440-3444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4586, 4587, τόµ. Ζ’, σ. 5206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5030, 5032.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρήση υλικών από
Τουρκία στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) στο Ν. Έβρου. τόµ. Ζ’, σ. 5190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5244, 5245-5247, 5311, τόµ. Η’, σ. 5658.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5834.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαί-
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δευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6209, 6210-6212, 6314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6465-6467, 6716.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6660-6662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6907.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων ,µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6974, 6975, τόµ. Ι’, σ. 7080, 7081, 7325, 7357,
7358.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφορία τουρκικών νοµισµάτων παρόµοιων µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ι’, σ. 4400, 6990.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7045.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι’,
σ. 7176.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7224.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7530, 7637.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8140.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8653, 8684, 8685, 8807,
8822.
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 304, 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα της κρατικής παρουσίας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Α’, σ. 795.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
811, 812.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
987, 996, 1029, 1030, 1031.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 987,
988, 996, 1108, 1109, 1135, τόµ. Δ’, σ. 3074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1084.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1108, 1109, 1129, 1130, 1135, τόµ. Ζ’, σ.
5171-5173.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
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Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1243-1245, 1254-1256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1311.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1467, 1468.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1495, 1499,
τόµ. Γ’, σ. 2240, 2241, τόµ. Η’, σ. 5705, 5706, τόµ. Θ’, σ.
6550, 6551, τόµ. Ι’, σ. 7175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1497, 1498, 1499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για εξοπλισµούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 21982200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2236, 2240, 2241.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 2241,
τόµ. Θ’, σ. 6721.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2577.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2822-2825, 2839.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3076.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3076, 3077.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3760-3762,
3763, 3764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για
το Παλαιστινιακό. τόµ. Ζ’, σ. 5100.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5362-5364, 5365, 5374, 5375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέ-

ρηση των έργων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του
ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5705, 5706.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5774-5776, 5779.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5812, 5813, 5814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρήτης,
την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης
της περιοχής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά
φαινόµενα στην Ανατολική Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6089.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6262-6265, 6279, 6280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6468, 6720, 6725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6550, 6551.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7124-7127, 7134, 7135.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι’,
σ. 7175.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις α)
σχετικά µε τη δασοπροστασία και τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7747.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 80438045, 8056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αερο-
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σκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
προγράµµατα «STAGE» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8171, 8172.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το τραγικό περιστατικό
στη Σχολή Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους
συµβασιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8446.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8530, 8531, 8532.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8904-8906, 8917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 978-980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1372, 1374.
Οµιλία του για τα τριάντα πέντε χρόνια από το πραξικόπηµα της Κύπρου. τόµ. ΙΔ’, σ. 1372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2573.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 33, 41, 265, 295,
296, 327, 331, 332.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 265.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 327.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια

προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2246.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2252, 2263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5884, 6022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6598, 6609.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6609.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 7.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 913, 1095, 1096.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β’, σ. 1097.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1248-1250, 1254.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2050,
2121-2124, 2195-2198, 2200, 2201, 2202, 2207, 2212,
2213, 2216, 2217.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 2202.
Οµιλία του στην κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009. τόµ.
Γ’, σ. 2233.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των πα-
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ραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2659.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2833-2835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3444, 35903594, 3768.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 8002.
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των αστυνοµικών δυνάµεων από την περιοχή του
Ελληνικού Ιωαννίνων, τη διακοπή των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1052.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3535, 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας». τόµ. ΣΤ’, σ. 3919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Τροφίµων και
Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) για συνεργασία
στον Τοµέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». τόµ. ΣΤ’, σ.
3928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός
σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». τόµ. ΣΤ’, σ. 4138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4579, τόµ. Ζ’, σ. 4617, τόµ. Ζ’, σ. 5065, 5088,
5197, 5229, 5230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα διόδια της
ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου

«Αφοί Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5891, 5892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της
Εισαγγελίας και της Αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανατολικής του δήµου Παµβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8116.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8182,
8204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 939, 944.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
για τη σύναψη εταιρικής σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της
Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής
Πράξης». τόµ. ΙΔ’, σ. 1095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικης Υπηρεσίας της Βουλγαρίας».
τόµ. ΙΔ’, σ. 1225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά µε τη συνεργασία µε
το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά
µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
Arrangement) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Ά-
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µυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης για τη συνεργασία µε το
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2123, 2154, 2160, 2178,
2186, 2187, 2188, 2215.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθµισµένων πληροφοριών µεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάµεων της Δηµοκρατίας της Αρµενίας σχετικά
µε την ανταλλαγή πληροφοριών». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Λετονίας. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου
των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία µεταξύ SHAPE και του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 2502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2572, 2573.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΛΙΤΣΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β’, σ. 1055.

Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1137, τόµ. Ζ’, σ. 5169.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1277.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1483, 1484.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο Ωραιοκάστρου
του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1501.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1518.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2411, 2412, τόµ. Δ’, σ. 2445, 2477.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3160.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3160, 3161.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4580-4582, τόµ. Ζ’, σ. 4618, 4619, 5066, 5198,
5199, 5200, 5230.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
λειτουργίας των εργοστασίων του οµίλου Λαναρά, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5107.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5766, 5784.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6796.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7032.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7524, 7556, 7578,
7579, 7621.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέ-
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τρων για τον έλεγχο της αγοράς αµνοεριφίων, την προστασία των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8117.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νέα χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, τις αντιδράσεις από τις θιγόµενες τοπικές κοινότητες κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8793, 8794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8808.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 140, 176, 177, 201.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 176.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 228230, 261, 262, 277.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 309, 311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 699, 700, τόµ. ΙΔ’, σ. 730,
736, 778, 779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 789, 790, 929, 947.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
832, 833.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 961-963, 1000, 1001, 1002, 1054.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1054.
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 905, 937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1424.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)

στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2080.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2710.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3019, 3041, 3104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3622, 3623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4609, 4610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5292, 5293, τόµ. Η’, σ. 5659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5933, 5934.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6100, 6112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πιλοτική
εφαρµογή της µεταφοράς των συνταξιούχων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ν. Πιερίας από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο υγείας του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6979, τόµ. Ι’, σ. 7086, 7288, 7329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7538.
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Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8351, 8352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8696, 8697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 166, 167, 168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία νέων διοδίων κατά µήκος του Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 565, 566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 981, 982, 1067, 1068.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1067, 1068.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5019.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5916.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7012.

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) σε
αντικατάσταση του Μ. Παπαγιαννάκη που απεβίωσε. τόµ.
ΙΓ’, σ. 4.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 453-455, 555,
584, 603.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 505.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 693, τόµ. ΙΔ’, σ. 763, 764.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1005.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6955, τόµ. Ι’, σ. 7072, 7097, 7279, 7280, 7322,
7356.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπι-
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στωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2223,
2224.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2611.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας «ΛΑΡΚΟ». τόµ. Δ’, σ. 3079.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3571.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6063.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6641, 6642.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6839, 6840, 6841.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7951.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 8000.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8450.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8834.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 294, 295, 313,
314.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3715.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3524.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνο-

µίας. τόµ. Η’, σ. 5827, 5828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7707.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7872.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8528.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8754.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ)
Εκλογή του ως Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο, τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 289.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 379, 380,
τόµ. Δ’, σ. 2746, τόµ. Θ’, σ. 6718, τόµ. Γ’, σ. 160, 588,
696.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1135.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1135,
τόµ. ΙΔ’, σ. 1061, 1062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
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κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5215, 5216.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5215,
5216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ελληνική ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6459, 6645, 6703.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6522.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6522.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις οφειλές του κράτους στα φαρµακεία. τόµ. Θ’, σ. 6627.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7005.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7222, 7239.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7837.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8231-8233, 8241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8430, 8431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κυκλοφοριακού προβλήµατος στον Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρ-

µογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 230,
264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στον
Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 852.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2662.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στη µεταφορά των µαθητών
στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 349.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1217.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1349.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για
το Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2184.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2261.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3540.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4162.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό έκτασης στην Κυνόσουρα για λόγους προστασίας
και ανάδειξης του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5054.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5126, 5127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5640, 5677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5892-5894, 5926, 5940,
6010, 6031.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5917.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης του ΟΑΕΔ για το κλείσιµο γραφείων εργασίας ειδικών κοινωνικών οµάδων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6777.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6949.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7033.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών
αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’, σ.
7225, 7240.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7398-7400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7552, 7590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7708.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-

πικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8008, 8009, 8010, 8087,
8128.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8307, τόµ. ΙΒ’, σ. 8410, 8411, 8431, 8432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1339, 1367.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1417, 1508.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1572.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2017.
Οµιλία της στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2017.
Αναφορά της στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2126, 2161, 2178, 21892191, 2217.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2263, 2566.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1600.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6815, 6816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7306.
Αναφορά της στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2147.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3702, 3703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8147.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορ-

κωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1172-1174,
1226, 1227, 1305.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1226,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ’ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 3146.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4584, τόµ. Ζ’, σ. 4641, 5068, 5217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
στο πλαίσιο του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για την προστασία των καταναλωτών και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5704.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6178.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6733.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
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δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7009.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7044, 7045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου,
τις ρυθµίσεις του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8010.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1003-1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-

πικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1353, 1381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1505.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2119-2121, 2152, 2156,
2157, 2177, 2178, 2183, 2210, 2215.
Ευχαριστήρια αναφορά του σε όσους συµµετείχαν στην
κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2152.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2152.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5025.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’,
σ. 7019, 7020.
ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια Ήπειρο κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1996, 1997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5025, 5028, 5040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5103, 5104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6094, 6095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Τουρκικού Προξενείου στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6298.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραι-
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ώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6866.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νέας τουρκικής συνοριοφυλακής κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7731, 7732.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8829.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση του
δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.). τόµ. Β’, σ. 875.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1159, 1160.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2249, 2250, 2262, 2263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5857-5859, 5922-5924,
5939, 6007, 6008, 6030.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8556.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2015, 2016.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2015, 2016.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2146, 2169, 2170, 2211,
2218.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1040.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3618.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5955, 5956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6398, 6406, 6412.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6406.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7750.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8825.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». τόµ. Α’, σ. 48, 49, 300, 301,
327, 328.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 408, 409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε επεισόδιο σε
βάρος στρατιωτικής µονάδας στο πεδίο βολής του χωριού
Λόφων Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 569, 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 931, 1077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1183.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
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την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2117,
2118.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2150, 2151.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2528, 2529.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3015, 3016, 3049.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
είκοσι τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3640, 3641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4592, 4593, τόµ. Ζ’, σ. 5075, 5076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση των
Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5281, 5282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5297, 5298, 5299, τόµ. Η’, σ. 5679.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5298,
5299, τόµ. ΙΓ’, σ. 690.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5863-5865, 6027, 6028.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5912.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ποσά βοήθειας που λαµβάνουν τα Σκόπια από το 1992, µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5955, 5956.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ.
Η’, σ. 6129, 6130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6405, 6406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των αµοιβών των διοικητών των δηµοσίων οργανισµών.
τόµ. Θ’, σ. 6501, 6502.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6502,
τόµ. Ι’, σ. 7085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6823, 6824, 6825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7084, 7085, 7339, 7340, 7341.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7223, 7224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων στα γήπεδα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7379, 7380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8012, 8013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηλώσεις πανεπιστηµιακών καθηγητών που προκαλούν το εθνικό συναίσθηµα των Ελλήνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 141, 142, 143, 177, 178, 179.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 177.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 178.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Με-
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ταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 474-476, 566,
567, 590.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 506.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 635-637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «κατ’ εξαίρεσιν» παραχώρηση άδειας προσγείωσης επί ελληνικού
εδάφους σε αεροσκάφος που φέρει τα διακριτικά «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 688, 689, 690, τόµ. ΙΔ’, σ.
720, 722, 765, 775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 790, 791, 792, 930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 963, 964, 1002, 1054, 1055.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1055.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 45, 46, 308.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κη-

ρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
810, 811, 821, 822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 988,
991, 1107, 1109, 1143, τόµ. Γ’, σ. 2100, τόµ. Δ’, σ. 2505,
τόµ. Ε’, σ. 3381, τόµ. ΙΑ’, σ. 8238, 8239, τόµ. ΙΒ’, σ. 8865,
τόµ. ΙΓ’, σ. 703, τόµ. ΙΔ’, σ. 729, 925, 1061, 1062.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 988, 990,
1150, 1151, 1152, τόµ. Γ’, σ. 2249, τόµ. Ε’, σ. 3480, τόµ.
Ζ’, σ. 5141, 5144, 5179, τόµ. Ι’, σ. 7388, 7389, τόµ. ΙΑ’, σ.
8325, 8328, τόµ. ΙΒ’, σ. 8506, 8507, 8508, τόµ. ΙΓ’, σ.
237, 273, τόµ. ΙΔ’, σ. 795, 796, 797.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β’, σ. 1099.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1099,
τόµ. Δ’, σ. 2504, τόµ. Ζ’, σ. 5157, 5249, 5250, 5251, τόµ.
Ι’, σ. 7687.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1107, 1109, 1131-1133, 1143, 1150,
1151, 1152, τόµ. Ζ’, σ. 5141, 5144, 5153, 5154, 5155,
5157, 5179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1419, 1420, 1430, 1588,
1590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2100,
2102.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2249, 2257, 2265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2291-2293,
2300, 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2462, 2463.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2502, 2503, 2504, 2505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2644, 2653, 2654, 2714, 2715, 2716.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3005, 3043, 3044,
3094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3005, 3043, 3093, 3094, 3096.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3381, 3384, 3385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5247, 5248, 5249, 5259, 5251.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5887, 5888, 5926, 5928,
6024, 6025.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5900.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6106, 6114, 6115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7327-7329.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7388, 7389,
7403, 7404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7623.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7663, 7665, 7666, 7672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7687, 7694, 7695, τόµ. ΙΑ’, σ.
7746, 7748.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7737, 7738, 7739.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονι-

σµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7891, 7892, 7894.
Οµιλία του επί της παράτασης της κατάθεσης του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. ΙΑ’,
σ. 8238.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8249-8251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8325, 8328, 8329, 8330.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8412-8414, 8418, 8422, 8426.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8506, 8507, 8508, 8529.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8865, 8875-8877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 154, 186-188, 189, 190.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 186.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 237,
238-240, 273.
Οµιλία του στη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ’, σ. 298,
299, 305.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 298, 305, 306,
320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 467-469, 569,
570, 571, 572, 573, 586, 588.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 508.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 650, 651, 652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 703, 705, τόµ. ΙΔ’, σ. 727,
729, 732, 733, 777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 795, 796, 797, 925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 972-974, 977, 978, 1014, 1016, 1058-1059, 1060,
1062.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,

σ. 1058, 1059, 1060, 1062.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
988, 990, 991, 1013, 1024-1026.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1221, 1222,
1227.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2107.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2469.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4586.
Ανακοινώνεται η συµµετοχή του στην Συµβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύµατος για την Άµυνα και την Ασφάλεια της
Ευρώπης. τόµ. Θ’, σ. 6859.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. τόµ. Ι’, σ.
6991.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8066, 8080.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί
την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΒ’, σ.
8908-8909.
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2744,
2745, 2746.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3633, 3634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6479, 6487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8016, 8017.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ. 4.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2242, 2449, 2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της

Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2391.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2280, 2281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2404, 2422, 2423, 2424, τόµ. Δ’, σ. 2442, 2457, 2478,
2480, 2481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3659-3661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και
τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5763, 5764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6914-6917.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7491-7494, 7500, 7501, 7502, 7503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7517, 7518, 75427544, 7554, 7555, 7572, 7593, 7595, 7597, 7604.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
συνεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας ΔΕΛΤΑ µε τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 220,
234-236, 238, 255, 262, 270, 271, 273, 279, 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2008, 2009.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2008, 2009.
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ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2419.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3518, 3519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7518-7520, 7555,
7573, 7601, 7602, 7604, 7619.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7769.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διατάξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1407-1409, 1432, 1434,
1497, 1498, 1517, 1521, 1527, 1528, 1534, 1546.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα
τόµ. Α’, σ. 415, 417, 439, 443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 782,

783.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 912, 1066, 1067.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
989.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 989, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8507, τόµ. ΙΓ’, σ. 238, 648.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1484, 1485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη
απασχόληση κ.λπ τόµ. Β’, σ. 1540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1592-1594.
Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 1616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2052,
2131, 2194, 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων στον Ασπρόπυργο. τόµ. Γ’, σ.
2275.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2295, 2296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον προϋπολογισµό του 2009 κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2650-2652, 2697, 2707, 2708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3020, 3021, 3122.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3122.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδί-
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ου». τόµ. Ε’, σ. 3389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3454-3457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4629-4631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5304, 5316, τόµ. Η’, σ. 5687.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καταυλισµό Αφγανών λαθροµεταναστών στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5801.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5826, 5827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6172-6174, 6197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πακέτο
στήριξης των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6959-6961, τόµ. Ι’, σ. 7075, 7098, 7283, 7284,
7313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7553, 7554, 7591.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,

14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7883-7885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8134, 8135.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8507, 8528, 8529.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8731, 8732,
8733.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8866.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8866,
τόµ. ΙΕ’, σ. 1551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 25.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 158, 192, 193, 194.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυ-
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νοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 238,
244, 245, 276, 277.
Οµιλία του στη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ’, σ. 311.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 455, 456, 457,
478.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 648-650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 701, 712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 793, 803, 810, 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 980, 1017, 1018, 1065, 1082-1083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράσταση πολιτικής αγωγής από το δηµόσιο στην υπόθεση
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 1040.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1503, 1504, 1505, 1525,
1537, 1549, 1551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1916, 1952-1954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2269, 2270.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1319.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ανώτατο
εγγυηµένο όριο των καταθέσεων των πολιτών κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 489,
490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 973.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1022, 1038.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1022.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2116.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα διακριτικά στις
στολές των Σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. τόµ.
Δ’, σ. 2607.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την δυνατότητα απαγόρευσης της οπλοφορίας των αστυνοµικών κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3138.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλιµάκωση των Τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εται-
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ρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7644.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3654, 3655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 195, 196.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1332, 1362, 1389.
Γ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
της πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του
Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α’, σ. 463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 507,
591.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 507, 508,
591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 847.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β’, σ. 870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 915, 916, 1075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1425, 1592.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1478, 1479.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1611,
2009, τόµ. Θ’, σ. 6229, 6230, 6953.
Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπα-

νών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 16121614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1724, 1725.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2018-2020,
2165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2055,
2202, 2203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2448.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2733,
2779.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3009, 3010, 3040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3515, 3516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ, σ. 5201, 5202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5238-5240, 5305, 5308, 5320, τόµ. Η’, σ. 5635, 5647,
5652, 5653-5655, 5689.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5647,
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τόµ. Ι’, σ. 7346, 7347, 7358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5895, 6011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6175, τόµ. Θ’, σ. 6228, 6229, 6230,
6323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6484, 6485, 6708, 6709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6953, 6961, 6969-6971, 6972, τόµ. Ι’, σ. 7092,
7093, 7099, 7281, 7294, 7301, 7314, 7331, 7332, 7346,
7347, 7355, 7358.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7005.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7046.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7410, 7421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7528, 7579, 7639,
7640.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7828,
7829, 7842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8011.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότα-

σης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8306, 8307, τόµ. ΙΒ’, σ. 8474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8655, 8686, 8806, 8810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 966.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1574.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1343.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2534, 2535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3550.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2742,
2760.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2759.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3903, 3904.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 447, 478, 550,
579, 604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2202.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 36-38, 298, 299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
352.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 481,
482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1434-1436.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2463.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυ-

ριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2544, 2545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συλλήψεις
κατόχων παλαιών βιβλίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2732.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2966, 2968, 2972, 2973.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2968,
2973, τόµ. Ι’, σ. 7656, 7657, 7668, 7707, τόµ. ΙΑ’, σ.
7775, 7776.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2972, 3002, 3003,
3089, 3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3002, 3003, 3004, 3027, 3028, 3039, 3089, 3090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θάνατο
του δεκαεξάχρονου, τη στάση της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου
και της Ανώτατης Διοίκησης των Συµµαχικών Δυνάµεων
Ευρώπης (SHAPE), που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Headquarters NATO
Deployable Corps-Greece-HQ NDC-GR), καθώς και των
συνηµµένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γεωργίας». τόµ. ΣΤ’, σ. 4126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4628, 5071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-
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ρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5022, 5023, 5024, 5029, 5039.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5253, 5254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο νόµου που αφορά τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5802.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5833, 5834.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων ανά την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 5848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5866.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5904, 5905, 5919.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6394, 6395, 6396,
6398, 6411.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6395, 6398,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8138, 8334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6509.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ετήσια
έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα στη χώρα µας, τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6902.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6963, 6964, τόµ. Ι’, σ. 7093, 7348, 7349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7654.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7666, 7667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7697, 7698, 7707, τόµ. ΙΑ’, σ.
7775, 7776.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7738.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7971, 7972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8138, 8139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8334, 8335, τόµ. ΙΒ’, σ. 8475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας της 14ης Σεπτεµβρίου 2007 σχετικά
µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για την Γραµµατεία του
Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός,
και των λοιπών Κρατών που συµµετέχουν στην Διαδικασία
Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αφ’ ετέρου, της
Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την
Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και
του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου,
καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου
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2006». τόµ. ΙΒ’, σ. 8576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8656.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8747, 8748,
8749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 459.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1341.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του κ. Α.
Πλεύρη τόµ. ΙΔ’, σ. 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1414.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1559.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2236, 2261, 2445, 2446, 2559.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµηνάρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2256.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2649.
Οµιλία του επί της αναφοράς του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την
εφαρµογή του άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2649.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2656.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που

αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2662.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5952.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6389-6391.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7374.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2194.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20432045, 2190, 2224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3599.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7392.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7392.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8310.
ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1283.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1480, 1481, 1487, 1488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1516, 1518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1552.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1980.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2258, 2259.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2293.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2582,
2583.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2671.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2956, 2966.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3158, 3159.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3342, 3343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3752.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5780.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5823, 5824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5888, 5889, 6029.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6069, 6070.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6568.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6604, 6605.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6918.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7231, 7232.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8200.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπαν-

δρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8738.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2752,
2783, 2784, 2811.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6516, 6517, 6646, 6647,
6699, 6721, 6722, 6742.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6699.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 568.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». τόµ. Γ’, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1723.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2013-2015,
2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2191,
2192, 2217, 2219, 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων
και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσ-
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νίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση
του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2409-2411, 2429, τόµ. Δ’, σ. 2443, 2444, 2469, 2470.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2439,
2469, 2470, τόµ. Η’, σ. 6160, τόµ. Θ’, σ. 6201, τόµ. ΙΔ’, σ.
758.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3336.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3608, 3609.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6169-6171, 6190, τόµ. Θ’, σ. 6201,
6206, 6207, 6226, 6230, 6310-6312, 6333, 6334, 6336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7518, 7522-7524,
7548, 7576, 7577, 7600, 7620, 7621, 7657.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7518, τόµ. ΙΒ’,
σ. 8670, τόµ. ΙΔ’, σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8649, 8650, 8672, 8673,
8682, 8683, 8708, 8709, 8802, 8803, 8819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 685-687, τόµ. ΙΔ’, σ. 716,
718, 719, 735, 758, 761, 762, 763, 773.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5207.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6062, 6074.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7030.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 399.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 909, 1064, 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2647-2649, 2704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5859-5861, 5924, 6008,
6009, 6030.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του
δήµου Γέρακα. τόµ. Θ’, σ. 6364.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7861-7863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1335-1337, 1364-1366.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3673.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών.
τόµ. Η’, σ. 5795.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
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58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», την ανάγκη λήψης µέτρων για
την απασχόληση των απολυµένων εργαζοµένων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 755, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1083.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 355, 356.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1124, 1125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
«Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1267.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1545, 1546, 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2748,
2794, 2810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3519, 3520.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5111, 5112.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5424,
5425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6636, 6637.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6656, 6657, 6658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βατίκων
του Λακωνικού Κόλπου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 707-709.
Δ
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή προς τον Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ.
Α’, σ. 19.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3576.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 33, 39.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 33.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
803, 818.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1433.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3483.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της εισήγησης του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), για συνταγογράφηση υποκατάστατων ηρωίνης. τόµ. Ι’, σ. 6993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1343.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ’, σ. 1616, 1628.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1617.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1964.
Οµιλία της στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2238.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 373, 374.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 969.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1005, 1006.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3391, 3392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3754.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5761, 5762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού µε
ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ‘, σ. 6846, 6847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µηνυτήρια
αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6849, 6850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6907, 6908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των φυλακών του Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6940,
6941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των
καταστηµάτων «JUMBO» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7168, 7169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
απορρήτου στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7170.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7893, 7894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθεση
της εταιρείας «JUMBO» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8451, 8452.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ο-

µάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8761, 8762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθεση
«SIEMENS», τις πολιτικές ευθύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 22, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 445, 465-467,
571, 573, 576, 592, 593, 604, 605, 667.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 482, 493, 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1373, 1374, 1384, 1385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2394.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2649.
Οµιλία του επί της αναφοράς του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την
εφαρµογή του άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2649.
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ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8305.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3704.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1347.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6051.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6768-6770, 6809, 6854, 6855.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
6997.

Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 985.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1360.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2108.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3011, 3012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3521, 3522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5890, 5929.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5890.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6597.
Αναφορά της στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2150.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2150, 2151.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1027-1029.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1325.

171
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόρριψη του ονόµατος «Μακεδονία» από τους Αλβανούς της
Βαρντάρσκα. τόµ. Δ’, σ. 3080, 3081.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
20.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 351, τόµ.
Β’, σ. 1001, 1003, τόµ. Δ’, σ. 2973, τόµ. Ε’, σ. 3602, 3603,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8482, 8483, τόµ. ΙΔ’, σ. 1373.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 351,
352, τόµ. Η’, σ. 6160.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1001, 1002.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1222, τόµ. Δ’,
σ. 2606, τόµ. ΙΑ’, σ. 8333, τόµ. ΙΒ’, σ. 8557, τόµ. ΙΓ’, σ.
271, 273, 274.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1458-1460, 1486, 1487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2205.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ’, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3452-3454.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5767, 5768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8013.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8229-8231, 8258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
339.
ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 483.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1358.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1416, 1583.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2254.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2657.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5894.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6486.
Καταδικαστέα αναφορά της για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6486.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6598.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6861.
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Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7007.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7047.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7405.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 8001.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3735, 3736.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1411, 1441, 1442, 1580,
1601, 1602.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1472.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1601.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και
κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων
και της Διοικητικής Οργάνωσης, µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης του Λιβάνου». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ελβετικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για την επανεισδοχή ατόµων ευρισκοµένων σε παράνοµη κατάσταση και του σχετικού Πρωτοκόλλου Εφαρµογής της». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, περί συνεργασίας στην καταπολέµηση
του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, της παράνο-

µης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωµένου εγκλήµατος». τόµ. Γ’, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2428, 2429.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2727,
2760, 2776, 2811.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3001, 3002, 3026, 3027, 3037, 3038, 3088, 3125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3662, 3663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». τόµ. Η’, σ. 5595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». τόµ. Η’, σ. 5613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5754, 5755.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 5754, 5755.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5832, 5833, 5834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6771-6773, 6812, 6856, 6857, 6889.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή
της χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7821.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7836,
7837.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7873.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8202.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8730, 8731.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8870-8872.
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1361.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5872.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6875.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την στήριξη
του εισοδήµατος των αγροτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1534.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1539, 1549.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1584.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1112, 1113, 1114.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1322.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3573.
Ανακοινώνεται η τοποθέτησή του ως επικεφαλής της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών του Οργανισµού για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), για
τις εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν στη Μολδαβία στις 5
Απριλίου. τόµ. Θ’, σ. 6859.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7422.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7751.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7936.
ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1320.
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ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 498,
499.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1284.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2084,
2085.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2436, 2437.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2537.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5032.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5301.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5405.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6402-6404.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7552.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7764.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1510.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1562, 1614.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1933, 1946, 1966, 2016.
Οµιλία της στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2016.
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2561, 2562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικο-
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ποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7729.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2129, 2166.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 6 του ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 562.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7782, 7783.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2236, 2252.
Οµιλία του επί της αναφοράς του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την
εφαρµογή του άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2657, 2658.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2657, 2658, 2660.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2663.
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1213.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2461.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2536.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3152, 3153, 3163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6801, 6826, 6882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7088, 7292.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7488, 7500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7520-7522, 7555,
7574, 7602, 7618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 136-138, 173, 174, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 933, 934.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1074, 1075.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1074, 1075.
Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7743.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
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Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7879.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8523, 8524.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους ελέγχους ντόπινγκ στην Ολυµπιάδα του Πεκίνου. τόµ. Δ’, σ. 2631, 2632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών τµηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6049, 6050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6300,
6301, 6302.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους
συµβασιούχους στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ’, σ. 6756, 6757.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 7276,
7277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων στα γήπεδα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7379, 7380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 679, 696, 697, 703, 707, 713,
τόµ. ΙΔ’, σ. 720, 721, 723, 727, 734, 735, 740, 758, 761,
763, 765, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 779,
781, 914.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 696, 697,
699.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 720,
723.

Κ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 30, 296, 297,
328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του Θεατρικού Μουσείου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3653, 3654.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 693, τόµ. ΙΔ’, σ. 766.
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 323.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1088.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
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τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5020, 5038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6634.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2651.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 305, 306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 376, 379, 380, 381.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 379, 380,
381, τόµ. Δ’, σ. 2583, 2789, τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143, 5144,
5145, 5178, τόµ. Η’, σ. 5643, τόµ. Ι’, σ. 7092, 7425, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8138, τόµ. ΙΓ’, σ. 278, 279, 280, τόµ. ΙΔ’, σ. 737,
794, 795, 796, 1096.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
816, 817.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 858.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1031, 1032, 1033.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1146, τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143, 5144, 5145,
5165, 5178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1388, 1389.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1475, 1476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1585, 1587.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1626-1628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του ρέµατος της Πικροδάφνης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1655,
1656.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2220.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2259, 2260.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2296, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2470, 2471, 2473, 2475.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2470,
2473, τόµ. Ε’, σ. 3390, 3391, 3684, 3685, 3686, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8225.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2488.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2529, 2530.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2583,
2584, 2585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2789,
2790.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2986, 3059.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3059.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3381, 3390, 3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3684, 3685,
3759, 3760.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των
αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4562.
Οµιλία του για το βραβείο «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5641, 5643, 5646.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5646,
τόµ. Ι’, σ. 7665, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2198, 2199, 2200, 2201.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
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και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5736, 5737, 5738.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5825, 5827.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5907, 5908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6070.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6116, 6117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6316, 6317, 6323.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή
του σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ’, σ.
6367.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6728, 6729, 6730.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6925.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7002.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7092, 7293, 7336, 7337, 7338.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7425, 7426.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7653, 7655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7838.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8135, 8136, 8138.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8225, 8233-8235,
8253, 8255, 8256, 8257, 8258, 8263.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8424, 8425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8490, 8491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8707, 8709, 8710.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκοπή

179
του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθεση
«SIEMENS», τις πολιτικές ευθύνες κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 22, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 278,
279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 591, 593, 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» και
άλλες διατάξεις. τόµ. ΙΔ’, σ. 794, 795.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1076-1078, 1079.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1076-1078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2197, 2198, 2199.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2661.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε το ύψος της φαρµακευτικής δαπάνης τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007. τόµ.
Β’, σ. 870, 871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προβλεπόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την παράνοµη
απασχόληση κ.λπ. τόµ. Β‘, σ. 1540, 1541.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1548, 1549, 1550, 1553, 1557, 1559.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών
στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1966, 1967.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2562,
2563, 2564.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2613, 2614, 2615,
2616-2618, 2623.

Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2613.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3143.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5105, 5106.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
λειτουργίας των εργοστασίων του οµίλου Λαναρά, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5107,
5108.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου
«Αφοί Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5405, 5406.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5406, 5407.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση «JUMBO».
τόµ. Η’, σ. 5707, 5708.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass» στην
Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η’, σ. 5708, 5709.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας.
τόµ. Η’, σ. 5710, 5711.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5726, 5728-5731, 5736, 5743.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO» κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6349, 6350.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6552, 6553.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης του ΟΑΕΔ για το κλείσιµο γραφείων εργασίας ειδικών κοινωνικών οµάδων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6555,
6556.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 65626565, 6567, 6574, 6575, 6576, 6577.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7385, 7386.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα εργασιακά
και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«ALUMIL» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7386, 7387.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7394, 74067409, 7429.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8356-8358, 8427, 8431, 8432, 8458, 8484, 8492, 8558.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 23, 24.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην βιοµηχανία
κατεψυγµένων ψαριών «ΑΜΑΣΑ» στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
ΙΓ’, σ. 664, 665.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 12.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3668-3670.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5876.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 351.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου «SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ.
800.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1056.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1092.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένων από την ΕΤ3 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1266.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1509.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2631.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου Λαναρά, την πληρωµή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3080.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3335, 3347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3698.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5287.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5447.

Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5727, 5728.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6295.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζόµενης συνδικαλίστριας στην καθαριότητα του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6552.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6665.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του
δήµου Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6904.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6911, 6924.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7031.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα εργασιακά
και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«ALUMIL» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7387.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8181,
8204.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 641.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην βιοµηχανία
κατεψυγµένων ψαριών «ΑΜΑΣΑ» στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
ΙΓ’, σ. 664.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
823, 835.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης της
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 286, 287.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια και κατασκευή τέτοιων µονάδων στις Βαλκανικές χώρες κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
352, 353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου «SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ.
799, 800.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
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Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης
από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1535, 1536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
εισοδηµατικών κριτηρίων στη χορήγηση του πολυτεκνικού
τιµολογίου της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία του ατµοηλεκτρικού σταθµού της
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2179, 2180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2496, 2497.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας κ.λπ. τόµ.
Δ’, σ. 3145, 3146.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3154-3156, 3164, 3166.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3164.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ’, σ. 3166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3522, 3576.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και διορισµός του στη θέση του Υπουργού
Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7728, 7729.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 945.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1353.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2027.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6192.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8687.
Ανακοινώνεται η εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. τόµ. ΙΓ’, σ. 4.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1905, 1906, 1935, 1940, 1957, 1959, 1988.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1988.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο, τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 289, 290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 290, 291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε εργοστάσιο
της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 566, 567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1057,
1058.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1280, 1290, 1291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
των εργασιών ανέγερσης κατοικιών στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Καρδίας-δήµου Μίκρας και στο δήµο Ωραιοκάστρου
του Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1501, 1502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1993, 1994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστα-
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σία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1995, 1996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας στο Άκτιο
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2244, 2245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. τόµ. Δ’, σ. 2599,
2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των έργων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του
ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5802,
5803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6588, 6589, 6590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
που προκαλεί η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων
στην περιοχή Νέας Καρβάλης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6592, 6593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού. τόµ. Ι’, σ. 7172, 7173,
7174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1050, 1084.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΕΘνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1633.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση

των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 560, 561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι. τόµ. Β’, σ. 1166,
1167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα ακτοπλοϊκά προβλήµατα των νησιωτικών και επαρχιακών δήµων και
κοινοτήτων της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2182,
2183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των παροπλισµένων πλοίων στον Κόλπο της Ελευσίνας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2278, 2279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαµοθράκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5049, 5050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό έκτασης στην Κυνόσουρα για λόγους προστασίας
και ανάδειξης του Τύµβου των Σαλαµινοµάχων κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ µέσω του λιµανιού
στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5104, 5105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες και την τήρηση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5412,
5413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ελληνική ακτοπλοΐα κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6056, 6057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6802, 6803.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7236-7238, 7239, 7241, 7242.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7238,
7239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 215, 216.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 374-376.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 472,
473, 474, 505, 506, 513, 582, 583, 584, 782.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση σαρωτών «πλήρους εικόνας του σώµατος» στα αεροδρόµια κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 838.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς
σταθµούς. τόµ. Γ’, σ. 2271.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3336, 3342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3557.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου
και της Ανώτατης Διοίκησης των Συµµαχικών Δυνάµεων
Ευρώπης (SHAPE), που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Headquarters NATO
Deployable Corps-Greece-HQ NDC-GR), καθώς και των
συνηµµένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3957, 3959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γεωργίας». τόµ. ΣΤ’, σ. 4125, 4127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5021.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6297.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας για συνεργασία στον
τοµέα του τουρισµού». τόµ. Θ’, σ. 6369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6391, 6392.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου της λεγόµενης «ελεύθερης» αεροπορικής
δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6851, 6852, 6853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας της 14ης Σεπτεµβρίου 2007 σχετικά
µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για την Γραµµατεία του
Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός,
και των λοιπών Κρατών που συµµετέχουν στην Διαδικασία

Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αφ’ ετέρου, της
Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την
Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και
του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου,
καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου
2006». τόµ. ΙΒ’, σ. 8575.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία». τόµ. ΙΓ’, σ. 94.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 451-453, 553-555,
582, 584, 602.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 451.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 504.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

184
κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5035.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7035.
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 971-973.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1352.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1510.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 21042106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2456.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3006, 3098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3006, 3007, 3096, 3098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4599-4601, τόµ. Ζ’, σ. 4625, 4862, 5086.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5143, τόµ. Θ’,
σ. 6651, 6681, τόµ. ΙΓ’, σ. 238, 628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσε-

ων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5259.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5734, 5735, 5736.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5782, 5783.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6651, 6669, 6674, 6677, 6679, 6681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των
καταστηµάτων «JUMBO» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7168, 7169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8080-8082.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8728-8730.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 24.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 238,
241.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 628, 645-647.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1556.
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Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2038, 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555, 2577.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2570.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2662.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3637.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5913.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7015.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξο-

πλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1641.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2237.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων σε Ηλεία και Αχαΐα, µετά τον καταστροφικό σεισµό του Ιουνίου. τόµ. Α’, σ. 288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
για επιστροφή της αποζηµίωσης των 3.000 ευρώ από πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Β‘, σ. 1457.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1463, 1488, 1489.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1510, 1523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20462048.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3159.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3433-3436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5242-5244, 5309, τόµ. Η’, σ. 5636, 5655-5657, 5672,
5685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας επιµερισµού κόστους
τρίτου µέρους µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας (ο δωρητής) και του
Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη και του CIS Περιφερειακού Κέντρου της Μπρατισλάβα (UNDP). τόµ. Η’, σ. 5454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης και του Πρόσθετου σε
αυτήν Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Τυνησίας σχετικά µε την αποφυγή
της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. τόµ. Η’,
σ. 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών». τόµ. Η’, σ. 5595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων στην εταιρεία της «frigoglass» στην
Κάτω Αχαϊά Ν. Αχαΐας. τόµ. Η’, σ. 5709.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6054.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6071, 6072.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6909, 6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6956-6958, τόµ. Ι’, σ. 7072, 7098, 7315, 7323,
7335, 7336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 7991-7993, 8085, 8086,
8126, 8148.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 628.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 628-630, 654.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
822, 834, 835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλ-

λαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 960, 999, 1020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1411, 1436, 1438, 1500,
1501, 1523, 1538.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1566, 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1909, 1910, 1935, 1936, 1937, 1942, 1954, 1961, 1972,
1973, 1990, 1991.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1990, 1991.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1362.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1233-1236, 1250-1252,
1257.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση από την Πρόεδρο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα
σχετικά µε την λήψη µέτρων για την στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, την αποζηµίωση για τις απώλειές τους κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1958, 1959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση από τον Πρόεδρο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για εξοπλισµούς
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1961, 1962.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους νέους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2235, 2240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διενέργεια
τουρκικών ερευνών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2241, 2242.
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Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2553, 2555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης εισροής παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 2556, 2558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων
της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2559, 2560.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2819-2822, 2837, 2845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3771, 3790,
3815-3818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό.
τόµ. Ζ’, σ. 5099, 5100.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδος
στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη
FYROM. τόµ. Ζ’, σ. 5101, 5102.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5333-5336, 5369, 5371, 5377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρήτης, την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης της περιοχής κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6044, 6045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της φτώχειας στην Ελλάδα, την υιοθέτηση προτάσεων
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 6046, 6048.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6252-6255, 6271-6273, 6282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «ανάγκη
συναίνεσης» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6547, 6548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη συζήτηση, την πιστωτική ασφυξία στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6899, 6900.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7110-7113, 7128-7131,
7136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7745.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 80348037, 8051-8054, 8059.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών

2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8830.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8895-8898, 8913, 8919, 8920.
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1076, 1077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2403, 2404, τόµ. Δ’, σ. 2440, 2453, 2471, 2476.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5908.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8070, 8071.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8225-8254.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8726, 8727,
8728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 148-150, 174, 184.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 184.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 462, 463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 796, 804, 805, 809, 934, 942,
943, 948, 950, 952.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 796.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
831, 836.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 836,
934.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 948, 950, 952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1348-1350, 1375, 1378, 1386, 1391,
τόµ. ΙΕ’, σ. 1492.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ’, σ. 1492, 1617.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1558.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1578, 1617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2007.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2007, 2028.
Συγχαρητήρια αναφορά του και ευχές στους επιτυχόντες
των Πανελλαδικών Εξετάσεων και στις οικογένειές τους.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2130.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2130, 2168.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2240, 2447, 2448, 2449, 2562, 2563.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-

µοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2570.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2571,
2588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5114.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6520, 6521, 5622, 6715,
6716.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6520.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6522.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7828,
7841.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 309.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1342.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2009.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2009-2012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5247, τόµ. Η’, σ. 5664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6166, 6198, τόµ. Θ’, σ. 6201-6203,
6238, 6239, 6307, 6308.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/
ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ
και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8645-8647, 8673, 8678-8680, 8798,
8819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 233.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1564-1566,
1586, 1616.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 1586.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6329, 6336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8488.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 265, 266.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 420-422, 423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 479,
480, 481, 509, 584.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 509, τόµ. Β’,
σ. 1245, τόµ. Ζ’, σ. 5141, 5144, 5179.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 964-966, 967, 1081, 1082.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συ-

νόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1013-1015.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1108, τόµ. Ζ’, σ. 5141, 5144, 5155-5157,
5179.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1245-1248, 1256, 1257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1431, 1432, 1587, 1590,
1591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης
της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2056,
2057.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη διενέργεια τουρκικών ερευνών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2417-2419.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης εισροής παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα.
τόµ. Δ’, σ. 2557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2741.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2831-2833, 2843-2845.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2955, 2958.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2955, 2958.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3078,
τόµ. Ζ’, σ. 5155, 5157, τόµ. Η’, σ. 5758, τόµ. Ι’, σ. 7687.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διε-
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ρεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3376, 3379-3381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3749-3752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4589, 4591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5026, 5027, 5028.
Οµιλία του σε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά
µε τις θέσεις της Ελλάδος στη συµφωνία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη FYROM. τόµ. Ζ’, σ. 5101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5293, 5294.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5365-5367, 5375-5377.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5756, 5758.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5821, 5822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση της φτώχειας στην Ελλάδα, την
υιοθέτηση προτάσεων της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6047.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6265-6267, 6280-6282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την «ανάγκη συναίνεσης» για την αντιµετώπιση
της οικονοµικής κρίσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6548.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7113, 7114, 7115, 7131.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7235, 7238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7351.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7534-7536, 7591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7684-7686, 7687, 7688, τόµ.
ΙΑ’, σ. 7747, 7748.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7739.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8045,
8046-8048, 8057-8059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8125, 8126.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8526.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8756, 8757,
8758.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της

191
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8906-8908, 8918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 145, 146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 560, 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 731, 733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1012, 1013, 1014, 1015, 1369, 1370.
Οµιλία του επί της αναφοράς του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την
εφαρµογή του άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2657, 2658.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2657, 2658.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3619, 3620,
3621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 223225, 256, 257.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1351.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5883.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 168, 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυ-

νοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 784, 925-927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1080.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1632.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 318, 319, 330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
804, 818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. τόµ. Δ’, σ. 2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6221-6223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6514, 6515, 6516.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6594.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6594, 6608.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 198.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 295, 314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 710, 711, τόµ. ΙΔ’, σ. 724,
725, 728, 768, 773.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1126, 1127, τόµ. Ζ’, σ. 5158.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2540.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3392, 3393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3624, 3625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2573, 2574.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3625, 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4622, 5227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την ε-

πωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1640.
ΚΑΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 486,
487, 488, 490, 492, 493, 494, 495, 499, 504, 505, 506,
508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 573, 580,
584, 781, 782, 783, 784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας Σοφίας, την επαναλειτουργία
του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 801,
802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ρόλο του
ειδικού διαµεσολαβητή του Ο.Η.Ε. κ. Μάθιου Νίµιτς κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1059.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας της 14ης Σεπτεµβρίου 2007 σχετικά
µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για την Γραµµατεία του
Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός,
και των λοιπών Κρατών που συµµετέχουν στην Διαδικασία
Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αφ’ ετέρου, της
Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την
Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και
του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου,
καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου
2006». τόµ. ΙΒ’, σ. 8576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «κατ’ εξαίρεσιν» παραχώρηση άδειας προσγείωσης επί ελληνικού
εδάφους σε αεροσκάφος που φέρει τα διακριτικά «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 665, 666.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2612, 2613,
2614, 2623.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2613,
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2614, τόµ. ΙΑ’, σ. 7775, 7776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3742, 3743.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5807, 5808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7775, 7776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 477, 478, 575,
600.
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 844, 845, 860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1209.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2797,
2798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3565.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5112, 5127.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5426,
5427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6014.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6522, 6737, 6738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
της δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους
κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6554.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6561.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8298-8300, τόµ. ΙΒ’, σ. 8347, 8430, 8431, 8461, 8462,
8463, 8491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8811.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1582, 1583.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2131, 2171, 2172, 2209,
2218.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 918.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1061.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
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την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20632065, 2102, 2124, 2200, 2201, 2202, 2213.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 2201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5257-5259, 5317, τόµ. Η’, σ. 5671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7289, 7348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8659.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδροµου. τόµ. Α’,
σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της
Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η
ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ’, σ. 2042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2434, 2435.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ’,
σ. 2987.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3024.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3148, 3149, 3162, 3163.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4605, τόµ. Ζ’, σ. 5073, 5222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5314.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5425,
5426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6017, 6018.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6059, 6060, 6073, 6074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6326, 6327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6527.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε χρηµατοδότηση για
την ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό
κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ’, σ.
6628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6814, 6815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7166, 7167.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004.
τόµ. Ι’, σ. 7274, 7275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7307, 7308.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7484, 7500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7537, 7648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 162, 163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1409-1411, 1435, 1498,
1499, 1500, 1518, 1522, 1528, 1535, 1536, 1548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2002, 2003.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2002, 2003.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 40.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2683.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ’, σ. 2950.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2956, 2969.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2956, 2970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3703.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές
ανάγκες κ.λπ. τόµ. Θ‘, σ. 6696.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7057.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7385, 7386.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8183,
8204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 227,
259-261.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 941, 942, 1083.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1039.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1127, τόµ. Ζ’, σ. 5160, 5163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1270.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1595.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 2039, 2437,
2438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Γ’, σ. 2276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2408, 2437, 2438, τόµ. Δ’, σ. 2441, 2442, 2443, 2472,
2473, 2474.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3303.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3397, 3407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3492.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
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και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6015.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6064, 6075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6189, 6190, τόµ. Θ’, σ. 6234, 6235,
6324, 6325, 6326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6632.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Θ’, σ. 6754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση
των τεχνικών εµποδίων για την ένταξη επιχειρήσεων στο
ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6939, 6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6965, 6966, τόµ. Ι’, σ. 7287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7218,
7219.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7583, 7640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7684, 7686.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7687.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,

14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7871.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7973, 7974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». Τόµ. ΙΑ’, σ.
8309, τόµ. ΙΒ’, σ. 8354, 8479, 8480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8452.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1387, 1388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1996.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1996.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2143, 2167, 2202-2204,
2217, 2218, 2560, 2613.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 468470, 501, 580.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 2996-2998, 3026, 3032, 3082, 3122, 3123.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6766-6768, 6808, 6854, 6888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2230, 2258, 2263, 2440, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµηνάρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2256.
ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7673, 7674, 7675, τόµ. ΙΑ’, σ.
7779, 7780, 7781.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7940.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2446.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 15.
Εκλογή της ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-

πικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2644, 2701-2703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2733.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3478.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5934.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6187, τόµ. Θ’, σ. 6230.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6872.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7010.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7700.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 457, 564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1073.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ει-
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δικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1073.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδάσωση της Πεντέλης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1164, 1165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από
βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1273, 1274.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1286, 1287, 1289.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1520, 1521, 1522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το δάσος του
Παγώντα Ν. Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2180, 2181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµίωσης στους δικαιούχους ακτήµονες και κτηνοτρόφους της λίµνης Κάρλας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5404, 5405.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ.
5445, 5446.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αγορά των αγροτικών προϊόντων από τους εµπόρους µε το σύστηµα των «ανοιχτών» τιµών. τόµ. Η’, σ. 5450, 5453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα
µας, τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5758, 5759.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5782, 5783, 5785, 5786, 5787.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. τόµ. Η’,
σ. 6128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
των παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6348, 6349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βατίκων
του Λακωνικού Κόλπου. τόµ. ΙΑ’, σ. 8114, 8115.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση των
καρτέλ στην αγορά ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8556,
8557.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8556, 8557.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 314.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5882.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7012.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7053.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1205.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6188.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπο-
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ρία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8014.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8753.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1954, 2015.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2127.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Πύργου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3488.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς

απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείεςσυνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5052, 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5286, 5287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5287, 5288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ« κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6096, 6097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πιλοτική
εφαρµογή της µεταφοράς των συνταξιούχων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ν. Πιερίας από τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο υγείας του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6293, 6294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6294, 6295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απώλειες
των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και την επιδείνωση
των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6503, 6504.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6668, 6677, 6678, 6681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο Ρίου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6697, 6698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝG»
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6844, 6845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επικουρικής σύνταξης στους εργαζοµένους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6847, 6848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7219, 7220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκύκλιο
του Ι.Κ.Α., που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόταση
της Διοίκησης του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλλήλων για τη λειτουργία του ταµείου και τη δυνατότητα καταβολής του εφάπαξ στους δικαιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8111, 8112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’,
σ. 1035, 1036.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν.
Βοιωτίας. τόµ. Β’, σ. 1298.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη διάθεση στους πυροπαθείς των δεσµευθέντων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. τόµ. Β’, σ. 1299, 1300.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1446, 1447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των λειµώνων στις πυρόπληκτες περιοχές. τόµ. Β’, σ.
1448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα εξισωτικής αποζηµίωσης
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1452.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1511-1514, 1523, 1524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την στήριξη
του εισοδήµατος των αγροτών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1534, 1535.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β’, σ.
1567, 1568.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών
των λιπασµάτων. τόµ. Β’, σ. 1569, 1570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Γ’, σ. 2276, 2277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των καλλιεργητικών δικαιωµάτων στους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2277, 2278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας στο Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2600, 2601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των «Σχεδίων Βελτίωσης» του Γ’ Κ.Π.Σ.
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολική αποσύνδεση της επιδότησης του καπνού από την παραγωγή
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2952, 2953.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελοκαλλιεργητών του Ν. Αχαΐας. τόµ. Δ’,
σ. 2987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3670-3673.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1422-1424, 1432, 1515,
1545.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1424.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2025.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2081.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3445-3448.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6174.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6869.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6964.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8657.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 968, 1008, 1066, 1079.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ει-
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δικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1066.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2652-2654.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2663.
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
χώρας µας για την Διεθνή Απαγόρευση των Όπλων Διασποράς κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1272.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν. Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3732, 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία υποδοµών για την αξιοπρεπή στέγαση και περίθαλψη
των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 687, 688, τόµ. ΙΔ’, σ. 722.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2747,
2787.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3573-3575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6630.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8343, τόµ. ΙΒ’, σ. 8483.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8750.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.« και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1359.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2023-2025.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3696.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης της
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Α‘, σ. 286, 287.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 798.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
989, 991, 1022-1024.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 989, 1123,
1150-1152, τόµ. Ζ’, σ. 5143, 5179, τόµ. ΙΒ’, σ. 8507.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 991,
1144, τόµ. ΙΒ’, σ. 8866, 8874, τόµ. ΙΔ’, σ. 1318.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1123, 1150, 1152.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1282, 1288, 1289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1418, 1591, 1598.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των υψηλών τιµών πώλησης βενζίνης
από τα πρατήρια που λειτουργούν στις εθνικές οδούς κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2295.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την πώληση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, την ιδιωτικοποίηση λιµένων της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3007, 3099.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3099.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς

απασχόλησης που επικρατεί στις λειτουργούσες εταιρείεςσυνεργεία καθαριότητας, την επίθεση στη µετανάστρια συνδικαλίστρια κ. Κούνεβα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5053.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5143, 5163-5165, 5174, 5175, 5179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση των
µεσαζόντων και των οµίλων στο κύκλωµα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων και
τροφίµων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5763.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5823.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απώλειες
των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταµείων και την επιδείνωση
των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των άστεγων της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7215.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7666.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7749.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόταση
της Διοίκησης του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλλήλων για τη λειτουργία του ταµείου και τη δυνατότητα καταβολής του εφάπαξ στους δικαιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8111.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
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της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8426.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8507, 8524.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8744-8746.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8866, 8874, 8877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1318, 1351.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2662.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3634.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέ-

ρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7767.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7949.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτητές κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1451.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ.
β) σχετικά µε την επίλυση των αιτηµάτων των κρατουµένων
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ’, σ. 2188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων κοντά στον
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2649, 2650, 2698, 2705, 2706, 2717, 2718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3690.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5861-5863, 5925, 5941,
6009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6451, 6481, 6714.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6451.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθαίρεση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7822,
7823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 472-474, 568,
599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2124-2126.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2125.
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ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 907-909, 1063, 1064, 1065, 1094, 1097.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1125.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2060.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3448-3450.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6981, τόµ. Ι’, σ. 7299, 7301.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7536, 7624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8337.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µετα-

χειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8658, 8659, 8803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1506.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1915, 2004.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2004, 2005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2241.
KΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 934.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1486.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2012.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3459-3461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού στη χώρα
µας, τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις
εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6638, 6639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6966, 6967, τόµ. Ι’, σ. 7089, 7090, 7298, 7339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8647-8649, 8674, 8675,
8680, 8681, 8710, 8711, 8801, 8802, 8820.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 945, 946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2069,
2070.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2452.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2539.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3688.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4610.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5414,
5416, 5419, 5422, 5434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6982.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7415, 7416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7580, 7650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8021, 8147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8338, τόµ. ΙΒ’, σ. 8428.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8736-8738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1357.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1610.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1932.
Συγχαρητήρια αναφορά του και ευχές στους επιτυχόντες
των Πανελλαδικών Εξετάσεων και στις οικογένειές τους.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2144.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2144, 2192.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2241, 2261, 2559.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3649.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7876.
ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του κ. Ι.
Μανώλη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2293.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Α-

γοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2173.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 291, 293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου Γενικού Νοσοκοµείου στο Μύτικα Πρέβεζας τόµ. Α’,
σ. 347, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 839, 840, 841.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 848, 849, 850, 851, 852, 861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
«Διεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου» κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1267, 1268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής
διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1269,
1270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των µονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1502, 1503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των χρηµάτων στους φαρµακοποιούς της
Αχαΐας από τον Ο.Π.Α.Δ. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». τόµ. Γ’, σ.
2039, 2040, 2041.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η
ΜΕΡΙΜΝΑ». τόµ. Γ’, σ. 2041, 2042.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2963-2965, 2966, 2967, 2971,
2972, 2973.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3721, 3722.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουρ-
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γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6524, 6734.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1586.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2973.
Λ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 359, 383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2243.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2569,
2587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2755,
2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3695.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6454, 6483, 6643, 6644,
6700, 6740.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6482,
6483.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8352, 8353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου το Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της διαφάνειας στις προµήθειες των ελληνικών νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 849.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 920-922, 968, 982, 983, 985, 986, 1082,
1083.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 985, τόµ. Ι’, σ.
7175, τόµ. ΙΓ’, σ. 160, 237, 238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1193-1195,
1224, 1225, 1394, 1395, 1396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου». τόµ. Γ’, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2065,
2102, 2125, 2126, 2102, 2125, 2126, 2202, 2216.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2142, 2143,
2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3436-3440.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
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υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5260-5262, 5318, 5319, τόµ. Η’, σ. 5644, 5645, 5669,
5670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεύρυνση
του «spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανεισµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5283.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5776, 5778, 5779, 5785, 5786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6182-6184, τόµ. Θ’, σ. 6227, 6228,
6318, 6319, 6334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6644, 6645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6785, 6786, 6787, 6822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝG»
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6973, τόµ. Ι’, σ. 7082, 7294, 7316, 7317, 7334,
7346, 7347.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι’,
σ. 7175.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7346,
7347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του Κέντρου Διανοµής της Δ.Ε.Η. στο Σχιστό Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7376.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7411, 7412,
7413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις
Εφορίες Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7469.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7533, 7534, 7586,
7587, 7597, 7603, 7634-7636, 7657, 7658.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7587,
τόµ. ΙΑ’, σ. 7993, 7994, 8006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων
συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο µε τους άντρες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7730.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 7993, 7994, 8006-8008,
8082, 8083, 8087, 8088, 8128, 8134, 8149, 8150, 8153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8332, 8333, τόµ. ΙΒ’, σ. 8361, 8471, 8472.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8414, 8415, 8423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8663, 8664, 8665, 8693,
8694, 8708, 8817, 8818, 8819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 156, 157, 158, 160, 191, 192.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 237,
238, 242-244, 274, 275.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 634, 647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», την ανάγκη λήψης µέτρων για
την απασχόληση των απολυµένων εργαζοµένων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 755, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 794, 806-808, 809, 932, 940,
943, 944, 951, 952, 953.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 951, 952, 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλ-
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λαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 984, 1012, 1016, 1064, 1065, 1079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 1037.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1064, 1065, 1079.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου Γενικού Νοσοκοµείου στο Μύτικα Πρέβεζας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 347.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
837.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1178-1180.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1278, 1288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1453.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του υδροβιότοπου Ψάθας Βιλλίων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1994.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 1994.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των παροπλισµένων πλοίων στον Κόλπο της Ελευσίνας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2279.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2586.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γε-

γονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2947, 2970.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2953, 2954,
τόµ. Η’, σ. 5770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3567.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3892, 3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση ενός
σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». τόµ. ΣΤ’, σ. 4138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙΙ Παγκόσµιου Ταχυδροµικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004)». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επεκτάσεις του διυλιστηρίου «ΕΛΠΕ ΒΕΕ» (πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ»)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5059, 5060.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5125, 5128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5252, 5312, τόµ. Η’, σ. 5638, 5662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5408.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5723-5725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5799, 5800.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Εθνικό
Δρυµό Σουνίου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6093, 6094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6457, 6458, 6459, 6537,
6538, 6701, 6702, 6741, 6742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του Ασωπού Ποταµού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6589.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6658-6660, 6676.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επικουρικής σύνταξης στους εργαζοµένους στη Γενική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6848.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
6999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7382, 7383.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7396-7398.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7939.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7997.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8301-8303, τόµ. ΙΒ’, σ. 8348, 8349, 8430, 8464, 8491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1337-1339, 1366, 1379, 1389.
Οµιλία του για τα τριάντα πέντε χρόνια από το πραξικόπηµα της Κύπρου. τόµ. ΙΔ’, σ. 1379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1502, 1519, 1524, 1536,
1537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2006, 2007.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2006, 2007.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπα-

ράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2142, 2143, 2173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2450, 2451.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου. τόµ. Α’, σ. 284, 285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ανώτατο
εγγυηµένο όριο των καταθέσεων των πολιτών κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 343.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση του
δήµου Ζακυνθίων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.). τόµ. Β’, σ. 874, 875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
για επιστροφή της αποζηµίωσης των 3.000 ευρώ από πυρόπληκτους κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1456, 1457.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. τόµ. Β’, σ.
1566, 1567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Απόφασης Νο 63-2/2008 του
Συµβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την αναµόρφωση των µεριδίων ή ψήφων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». τόµ. Γ’, σ. 1722, 1725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους συµβεβληµένους γιατρούς του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1964, 1965, 1966.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2017, 2018,
2025, 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20612063, 2101, 2132, 2226, 2227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
του εργοστασίου της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2561, 2562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον προϋπολογισµό του 2009 κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2564, 2565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3078, 3079, τόµ.
Ε’, σ. 3329, 3330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
είκοσι τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3144, 3145.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3493-3495,
3695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5249, 5252, 5255-5257, 5268, 5304, 5305, 5315, 5316,
τόµ. Η’, σ. 5630, 5634, 5642, 5643, 5647, 5655, 5684,
5689.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεύρυνση
του «spread» των οµολόγων του δηµοσίου, την ανάγκη δανεισµού των κρατών απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο νόµου που αφορά τους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εν ώρα διατεταγµένης υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5284, 5285.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η’, σ. 5643.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ)
των οφειλοµένων χρηµάτων στους ιατρούς. τόµ. Η’, σ.
5846, 5847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των αµοιβών των διοικητών των δηµοσίων οργανισµών.
τόµ. Θ’, σ. 6501, 6502.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις οφειλές του κράτους στα φαρµακεία. τόµ. Θ’, σ. 6626, 6627.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κυκλοφορία τουρκικών νοµισµάτων παρόµοιων µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ι’, σ. 6990.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. τόµ. Ι’, σ.
6991, 6992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων
συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο µε τους άντρες
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7730.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1564, 1575,
1577.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3496, 3497.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πεδίου Βολής Λόφων-Μελίτης στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 350.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 351.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2543.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 265, 268-270,
324, 325, 327, 330.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 265.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη του µνηµείου στις Θερµοπύλες. τόµ. Α’, σ. 559.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
808-810, 820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του Θεατρικού Μουσείου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων κοντά στον
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2597,
2598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συλλήψεις
κατόχων παλαιών βιβλίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3484-3486.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Πολιτισµού. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 906, 907, 1062, 1094, 1095.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 238,
240, 241, 274.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 238, 274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 974, 975, 1016.
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΣΠΗΛΙΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµο-

212
γή ολοκληρωµένου σχεδίου για την προώθηση της υγιεινής
διατροφής στις παιδικές ηλικίες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5313, τόµ. Η’, σ. 5670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8065, 8066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8411.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
806, 819.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1145, τόµ. Ζ’, σ. 5170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6721, 6725.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.

(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8485, 8486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 711, τόµ. ΙΔ’, σ. 769.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 485,
490-492, 511, 512, 514, 515.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 511, 512, τόµ.
ΙΓ’, σ. 588.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1005.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1005,
τόµ. Η’, σ. 5646, τόµ. Θ’, σ. 6397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Τουρκικού Προξενείου στη Θράκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7701, 7702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 464, 588, 595,
596.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1558.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων σχολικών µονάδων σε Ηλεία και Αχαΐα, µετά τον κα-
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ταστροφικό σεισµό του Ιουνίου. τόµ. Α’, σ. 287, 288, 289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
και την ακαταλληλότητα µέσων στη µεταφορά των µαθητών
στα σχολεία ειδικής αγωγής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 348, 349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 398, 399.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
κτηριακού προβλήµατος στα σχολεία του δήµου Νίκαιας.
τόµ. Α’, σ. 455, 458, 459.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. τόµ. Α’,
σ. 460, 461.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 871, 872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1264,
1265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήση από την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 199, 2000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανέκδοση του σχολικού ενηµερωτικού βιβλίου «Μακεδονία, Ιστορία και Πολιτική» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για
το Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2184, 2185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
προγραµµατισµού για τη µεταφορά των µαθητών που φοιτούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
τόµ. Γ’, σ. 2188, 2189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2246.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2254, 2255-2257, 2264, 2266.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου
κτηρίου για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ’, σ. 2309.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ’, σ. 2310.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ’, σ. 2988, 2989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3648.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προ-

βληµάτων σχολικής στέγης στο δήµο Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 5447, 5448.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η’,
σ. 5844, 5845.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις σχολείων ανά την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 5847, 5848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5849, 5884-5887, 5888,
5890, 5892, 5927, 5937, 5938, 5941, 5942, 6013, 6025,
6026, 6031-6033.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στο 3ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο του
δήµου Γέρακα. τόµ. Θ’, σ. 6363, 6364.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
του δήµου Περάµατος. τόµ. Θ’, σ. 6624, 6625.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων επισκευών και σχολικής στέγης στην Α’ Αθήνας.
τόµ. Θ’, σ. 6625, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές
ανάγκες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6696, 6697.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6948, 6949.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των
στοιχείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι’,
σ. 7275, 7276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7374, 7375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηλώσεις πανεπιστηµιακών καθηγητών που προκαλούν το εθνικό συναίσθηµα των Ελλήνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8112, 8113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθαλψη παράνοµων πράξεων από διαδικτυακό τόπο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκδροµές
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8174, 8178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8477, 8479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2156, 2168, 2176, 2192,
2199, 2204, 2205, 2212, 2219.
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Μ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2194.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 488,
489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 936, 1090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1211.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1341.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2082.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2161, 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2500.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2795.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3048, 3111.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3635, 3636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4639, 4640, 5071, 5088, 5089, 5224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του λιµανιού Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5049, 5050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5269, τόµ. Η’, σ. 5639, 5680-5682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5935, 5940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6519, 6647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6983, 6984, τόµ. Ι’, σ. 7349.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7377, 7378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7585, 7651, 7652,
7655.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7655,
7656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
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Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8667, 8668, 8694, 8805,
8806, 8821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 163, 197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 573, 574.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 632-634, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 712, 713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 982, 983, 1006.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.) σε αντικατάσταση του κ. Χρίστου Βερελή που
παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ. 4.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.

1907, 1908, 1935, 1941, 1942, 1958, 1960, 1989, 1990.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1989, 1990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2193.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2111.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6194.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7414.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8827.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3665.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6328.
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1974, 1985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3563.
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ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1308.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµίας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». τόµ. Β’, σ.
1375.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας στο Ν. Βοιωτίας
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2601.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής των «Σχεδίων Βελτίωσης» του Γ’ Κ.Π.Σ.
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2768.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2988.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου της Νοµαρχίας Πειραιά. τόµ. Δ’, σ. 2988.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3333, 3346, 3347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3450-3452.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους ναυτεργάτες και την τήρηση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5412,
5413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6827.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6910.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 787-789, 928, 946.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 946.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των ακτοπλοϊκών γραµµών και των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 560.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ»» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3578.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 417.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
991, 992, 995, 996.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3358, 3361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3717.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών που
ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5797, 5798, 5799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καταυλισµό Αφγανών λαθροµεταναστών στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5800, 5801.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5816, 5817, 5818, 5819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό του λιµανιού Πειραιά από τα ΜΑΤ κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6050, 6051, 6052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6097, 6098.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6104, 6105, 6113, 6114, 6115,
6117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της
Εισαγγελίας και της αστυνοµίας στα Ιωάννινα κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6905, 6906, 6907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία υποδοµών για την αξιοπρεπή στέγαση και περίθαλψη
των µεταναστών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6946, 6947, 6948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ξυλοδαρµό εικοσιτετράχρονου Αφγανού µετανάστη από αστυνοµικούς στο Αστυνοµικό Τµήµα Αγίου Παντελεήµονα κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7170, 7172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν
στην πόλη των Πατρών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7380, 7381, 7382.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
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σχετικά µε τη δασοπροστασία και τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7724, 7726.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8048,
8049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των επεισοδίων στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 25, 26.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απελάσεις
Πακιστανών µεταναστών-προσφύγων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 336,
337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης στον
Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 340, 341.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 854.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1008.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2020, 2021.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3616, 3617.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5208, 5209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 133, 152-154, 159, 174, 181, 182, 183, 185,
188, 189, 194, 198, 199, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
826-828, 836, 838.
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1168.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1176-1178,
1207, 1225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3693.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5712, 5741, 5742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑΤ» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα καταστήµατα «JUMBO» κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6350.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους της Γενικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7220.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7394-7396.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8180,
8203.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3489-3492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5753, 5755.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6864.
ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 299, 312, 327,
330, 331.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 872.
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Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο Κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». τόµ. Γ’, σ.
2040.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3010, 3045, 3102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3010, 3028, 3045, 3102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3736.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5666.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζόµενου συνδικαλιστή από την επιχείρηση «JUMBO».
τόµ. Η’, σ. 5707.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5739.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προώθησης της διαδικασίας αποτέφρωσης των νεκρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για τις
πνευµατικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεµβρίου 1938 µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας». τόµ.
Η’, σ. 6146.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία υπόγειου γκαράζ στη συµβολή των οδών Πατησίων και
Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6499.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6666.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6912, 6924.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7643.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8184.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8454.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».
τόµ. ΙΓ’, σ. 27.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
«ATHENA», που αφορά στις υπηρεσίες µετακινήσεων και
µεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». τόµ. ΙΓ’, σ. 56.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας
που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC), καθώς και της δι’ ανταλλαγής
Ρηµατικών Διακοινώσεων (Verbal Notes) Συµφωνίας Τροποποίησης του Μνηµονίου». τόµ. ΙΓ’, σ. 75.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 698, 699, τόµ. ΙΔ’, σ. 728,
740, 772, 776, 777, 780.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό που αφορά τη σύσταση Παρατηρητηρίου για τη γυναίκα, τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπό την αιγίδα της
UNESCO». τόµ. ΙΔ’, σ. 854.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Δηµοσίου Δικαίου». τόµ. ΙΔ’, σ. 880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1622, 1623, 1624, 1639, 1644.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά µε την υιοθέτηση
ενός πρόσθετου διακριτικού εµβλήµατος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2534.
Αναφορά της στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2650.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2654.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2747.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6507.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8308.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 846, 847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 943, 1091, 1092.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1594.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2421, τόµ. Δ’, σ. 2464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2793.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3046.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3046.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3602, 3603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4576-4579, τόµ. Ζ’, σ. 4615-4617, 4862, 5061,
5063-5065, 5087, 5196, 5197, 5229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5682, 5683.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της
πόλης των Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5890, 5891, 5930.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5890,
5891.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του µελισσοκοµικού κλάδου. τόµ. Θ’, σ. 6362.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6523, 6524.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7018.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7052, 7053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7076.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8666.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 225227, 258.
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Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 296, 297, 315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 476, 597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1070-1072.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1070-1072.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3580.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3623, 3624.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3746-3748.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι
στην οµολογία της διάπραξης εγκληµάτων πολέµου κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5755, 5757, 5758.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5758.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβω-

τίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6863.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα
στη χώρα µας, τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6902, 6903.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7127, 7128, 7135.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8824.
ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 474,
503, 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Άγρας στη Λέσβο. τόµ. Α’, σ.
568.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1125.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1159.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1317.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2684.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3517.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3894.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου
και της Ανώτατης Διοίκησης των Συµµαχικών Δυνάµεων
Ευρώπης (SHAPE), που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Headquarters NATO
Deployable Corps-Greece-HQ NDC-GR), καθώς και των
συνηµµένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΣΤ’, σ.
3957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γεωργίας». τόµ. ΣΤ’, σ. 4125, 4126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6055.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6393, 6394, 6411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6732.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας της 14ης Σεπτεµβρίου 2007 σχετικά
µε τις Ρυθµίσεις Χώρας Υποδοχής για την Γραµµατεία του
Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός,
και των λοιπών Κρατών που συµµετέχουν στην Διαδικασία
Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασµό του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, αφΈτέρου, της
Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για την
Σύσταση του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και

του προσαρτηµένου σ’ αυτήν καταλόγου των συµµετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συµβουλίου,
καθώς και των Συµπερασµάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεµβρίου
2006». τόµ. ΙΒ’, σ. 8575.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8892.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 482,
483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1196, 1197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2059.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2654, 2788,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2654, 2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2788.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5299.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5910.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6193, 6194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6961, 6962.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7008.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7049.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7756.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8333, 8342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 134-136, 172, 173, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 965.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1033, 1034.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή
της Διώρυγας Κορίνθου. τόµ. Α’, σ. 284, 285.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 470, 471,
472, 502, 516, 580-582.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 926, 927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2074,
2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2433, 2434.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2690,
2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3543, 3544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους
αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφΈτέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ. 5029,
5030.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών».
τόµ. Ζ’, σ. 5177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συντήρηση
του οδικού δικτύου του Ν. Κορινθίας. τόµ. Θ’, σ. 6692.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7302, 7303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7683.
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ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1468, 1476, 1477, 1478, 1488.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2502, 2504, 2505, 25192521, 2525, 2546, 2547.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2504,
2505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων τόνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3303, 3304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των συντελεστών Φ.Π.Α. στα παιδικά είδη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3330, 3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3551-3554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ρυθµίσεις
στο πλαίσιο του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» για την προστασία των καταναλωτών και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5051, 5052.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις διεκδικήσεις της
Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) τόµ. Ζ’, σ. 5188, 5189.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή
της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ’, σ. 5191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στη συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5764, 5765.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 5845, 5846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση αντί για λιθανθρακικό σταθµό στην περιοχή
Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5957, 5958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6320, 6321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6820, 6821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7216,
7217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κε-

φαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7293, 7294, 7295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των εργασιακών προβληµάτων των καθαριστριών στις
Εφορίες Αττικής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7468, 7469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8652, 8660-8662, 8675,
8696, 8700, 8702-8704, 8705, 8799, 8812, 8813-8817,
8822.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 643-645, 651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 987-989, 1009-1012, 1020, 1078, 1083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράσταση πολιτικής αγωγής από το δηµόσιο στην υπόθεση
«SIEMENS» κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 1039, 1040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1898, 1909, 1911, 1922-1924, 1931, 1951, 1955, 1956,
1967, 1970, 1971, 1972, 1986, 2017.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχεδίο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 1986, 2017.
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ)
Οµιλία της εκ µέρους των τιµωµένων Ολυµπιονικών στην
Εθνική Αντιπροσωπεία στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν
των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2008. τόµ. Γ’, σ. 2140.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2053,
2055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3630.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
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Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρήση υλικών από
Τουρκία στις νέες γραµµές του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) στο Ν. Έβρου. τόµ. Ζ’, σ. 5189,
5190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών Αερογραµµών κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5278, 5279.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του
προαστιακού σιδηροδρόµου στα όρια του δήµου Αθηναίων.
τόµ. Η’, σ. 5448, 5449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στο σιδηροδροµικό δίκτυο της
πόλης των Τρικάλων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5760, 5761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του προαστιακού σιδηρόδροµου και την κατασκευή
του σταθµού σε άλλη θέση στο δήµο Ταύρου. τόµ. Θ’, σ.
6366, 6367, 6368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του κόστους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους στο
αεροδρόµιο της Κω κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6695, 6696.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοσης «Λευκής Βίβλου» για
το διαδίκτυο, παρά την ύπαρξη στο Ηράκλειο του παρόµοιου Ευρωπαϊκού Οργανισµού ENISA. τόµ. Θ’, σ. 6758,
6759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου της λεγόµενης «ελεύθερης» αεροπορικής
δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6850, 6851, 6852, 6853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8088, 8089, 8090, 8091,
8092, 8130, 8153, 8154.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8089,
8090, 8091, 8092.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 8090,
8091, 8092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απουσία
τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του δήµου Αγίου Παύλου
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη πώληση των ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8107, 8108.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8109, 8130,
8132, 8133, τόµ. ΙΕ’, σ. 1762, 1763.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού

Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1624.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών
των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ. 2489.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου».
τόµ. Ε’, σ. 3389.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7003, 7004.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7038.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από τον πρώην
Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου
του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26,
παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα. τόµ. ΙΑ’, σ. 7886,
7887.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος
Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8240.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2 και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας, σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ’, 14,
16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1,
46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98 και 385
παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8534.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2663.
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ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του Γ.
Παπαδηµητρίου που απεβίωσε. τόµ. Θ’, σ. 6615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7649.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Ι’, σ. 7649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1620-1622, 1644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρείαιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1934, 1966, 2014.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2145, 2170, 2207.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ροδόπολης Ν.
Σερρών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 565.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
807, 819.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1128, 1129, τοµ. Ζ’, σ. 5145-5147.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των καλλιεργητικών δικαιωµάτων στους αγρότες κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2278.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3637.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6102, 6113.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6599, 6610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7742, 7743.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7857-7859.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13 περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8508-8510.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8867-8869. αναφορά του στην καταστροφή που
προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
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σία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2451.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3008.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3008, 3009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3560.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4588.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5291, 5292.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5713-5716.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6188.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6653, 6654.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7734.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Α-

γοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8061.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2 και 3
του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την
παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την
«ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας,
σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος
(Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος
1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Π.Κ.». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8521, 8522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 144.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 630-632.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 956-958, 995, 1018, 1050-1051, 1082.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1050-1051, 1082.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 974, 975.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2103,
2119.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3590.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5427,
5430, 5434, 5435.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσίευµα για άνοιγµα υποκαταστήµατος Τουρκικής Τράπεζας στη Θράκη. τόµ.
Η’, σ. 6129, 6130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6160, 6180-6182, 6185, 6186,
6198, 6199, τόµ. Θ’, σ. 6217, 6218, 6226, 6229, 6233,
6234, 6240, 6241, 6303, 6331, 6332, 6333, 6336, 6378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα στεγαστικά δάνεια των πολυτέκνων. τόµ. Θ’, σ. 6365, 6366.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πακέτο
στήριξης των τραπεζών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6689, 6690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6691.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς. τόµ. Θ’, σ. 6757, 6758.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6926, 6927, 6928, 6930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6951, 6967-6969, 6977, 6978, τόµ. Ι’, σ. 7079,
7091, 7096, 7099, 7278, 7281, 7297, 7300, 7313, 7314,
7317, 7321, 7332, 7335, 7352, 7353, 7356, 7358, 7359,
7444.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την προστασία των δανειοληπτών και των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες. τόµ. Ι’,
σ. 7175, 7176.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7175, 7176,
τόµ. ΙΕ’, σ. 1642.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης και χρηµατοδότησης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004.
τόµ. Ι’, σ. 7274, 7275.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ’, σ. 7968, 7969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’,
σ. 8170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8448, 8449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1391, 1392.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και

Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1641, 1642, 1643, 1644.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1461, 1462, 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2128.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2155, 2156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2458, 2459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3689.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1505, 1522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών
στο Αγρίνιο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µαρίνας στο Άκτιο
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2245.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3335, 3347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3687.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6913, 6925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας, στην περιοχή
του Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7467.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του
Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8796.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες µεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’,
σ. 1035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1053-1054.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1053.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση της αγοράς της Κυψέλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 404, 405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι
της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 571, 572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους µετανάστες απεργούς πείνας στο Ν. Χανίων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3010, 3012, 3017, 3018, 3019, 3020, 3028, 3031,
3033, 3037, 3038, 3050, 3051, 3056, 3057, 3058, 3061,
3084, 3088, 3106, 3107, 3110, 3113, 3114, 3116, 3127,
τόµ. Ε’, σ. 3305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3729, 3730,
3732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2% και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6295, 6296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ξερίζωµα
δένδρων και παράνοµες παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου. τόµ. Θ’, σ. 6299, 6300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία υπόγειου γκαράζ στη συµβολή των οδών Πατησίων και
Κύπρου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6498, 6499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συντήρηση
του οδικού δικτύου του Ν. Κορινθίας. τόµ. Θ’, σ. 6692,
6693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης,
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους σε
όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7218,
7219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7326, 7327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7382, 7383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εµπόριο
αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7384, 7385.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ.. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανατολικής του δήµου Παµβώτιδας του Ν. Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8115, 8116.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης στο Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 217, 218, 219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 624, 625.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 358, 382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εφηµερίες
των γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 833.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 843, 859.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών».
τόµ. Β’, σ. 1133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1197.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1547.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των δεκατριών µελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. τόµ. Β’, σ.
1568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2431, 2432.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2518.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2570,
2588, 2589.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2723,
2724, 2758, 2772-2774, 2809, 2810.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου του Ι.Κ.Α. στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3667.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5109, 5110.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση υπολογιστών στους αριστούχους µαθητές των Γυµνασίων. τόµ. Η’,
σ. 5844.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5914.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. τόµ. Η’,
σ. 6128.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6525, 6526, 6712, 6713.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6559,
6560.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
και ποιότητα του νερού της περιοχής Φαρσάλων κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7465.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7826,
7840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του εργοστασίου ζάχαρης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα σε µονάδα βιοαιθανόλης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’,
σ. 8170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1918, 1994-1996.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1994-1996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2165.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 327, τόµ. Β’,
σ. 1096, 1209, 1210, τόµ. Γ’, σ. 2249, τόµ. Δ’, σ. 2579,
2586, 2788, τόµ. Ζ’, σ. 5085, τόµ. Η’, σ. 5770, 571, 5777,
5779, τόµ. Θ’, σ. 6652, τόµ. ΙΒ’, σ. 8670, τόµ. ΙΓ’, σ. 178,
τόµ. ΙΕ’, σ. 1629, 1642, 1643.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 564, τόµ.
Ε’, σ. 3613, τόµ. Θ’, σ. 6571, 6572, τόµ. Ι’, σ. 7655, 7656.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3666.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 925.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1204, 1313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1455.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1456,
τόµ. ΙΔ’, σ. 934.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2116.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2286, 2287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2468.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυ-
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ριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου ‘Ορους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3645, 3646.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5203, 5204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στον Τοµέα Τουρισµού, την κατανοµή ποσού στη Δωδεκάνησο και τις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5286.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6219, 6220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
του κόστους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους στο
αεροδρόµιο της Κω κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8064, 8145.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8750, 8751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 147, 148, 180, 181, 182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύµνου µε το λιµάνι του Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 215, 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 561, 562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 705, 706, 707, τόµ. ΙΔ’, σ.
722, 723.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
830, 831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1072, 1073.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1072, 1073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1930, 1931.
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3723, 3724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6195, 6196, τόµ. Θ’, σ. 6236, 6237,
6327, 6328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ.
76/2005 και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6639, 6640.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του
κτηριακού προβλήµατος στα σχολεία του δήµου Νίκαιας.
τόµ. Α’, σ. 458.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 835.

231
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1062,
τόµ. Θ’, σ. 6229, 6230, τόµ. ΙΔ’, σ. 758.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1348.
Οµιλία της: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1614.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ.
β) σχετικά µε την επίλυση των αιτηµάτων των κρατουµένων
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1657.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις φυλακές
Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1998.
Οµιλία της για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2003.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2294.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2487.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2953, 2954,
τόµ. ΙΓ’, σ. 628.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 2999-3001, 3035-3037, 3087, 3124.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3142.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3644.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών που
ζουν στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5798, 5799.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6229, 6230.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος στα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του δήµου Περάµατος. τόµ. Θ’, σ. 6624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6770, 6785, 6804-6806, 6810, 6811, 6855, 6856.

Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7479.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2 και 3
του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και την
παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως προς την
«ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας,
σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος
(Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1, 13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος
1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Π.Κ.». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8512-8514.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8869-8870.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του πιλότου
Σµήναρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
των φυλακών του Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. θ’, σ. 6941.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1006, 1007, 1008.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τοµ. Ε’, σ. 3615.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6788.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλ-
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ληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7663, 7664, 7667.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7667,
7668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7703, 7704, 7705.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8487.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2569.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2156, 2157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3661.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1142.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους

στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1330.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1978, 1986.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαµοθράκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2498.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2998, 3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 2998, 3026, 3033, 3034, 3083, 3113, 3123, 3124.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3525, 3526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5211.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5828.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6099, 6111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7706, 7707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
συνεργασίας της γαλακτοβιοµηχανίας ΔΕΛΤΑ µε τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
7727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8484, 8490.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 300, 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2563, 2564.
Ξ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 370, 388.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του ρέµατος της Πικροδάφνης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1655,
1656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα υποδοµής στο Ν. Ηρακλείου κατά την Δ΄ Προγραµµατική Περίοδο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1663, 1664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2247, 2248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
διοδίων σε αυτοκινητόδροµους που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα διόδια της
ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5055, 5056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5953, 5954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κυκλοφοριακού προβλήµατος στον Πειραιά κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8453, 8454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νέα χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής της Θεσσαλονίκης, τις αντιδράσεις από τις θιγόµενες τοπικές κοινότητες κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8793, 8794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκοπή
του Ν. Λευκάδας από το οδικό δίκτυο της χώρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8794, 8795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία νέων διοδίων κατά µήκος του Ν. Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 335, 336.
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
(ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 919.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη από την πολιτεία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1058.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ.
Β’, σ. 1118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή
Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1214.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’, σ.
1543, 1556.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα.
τόµ. Γ’, σ. 357, 382.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1992.

Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2016.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2079, 2209.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3546.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6559,
6573.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6776.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7427.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1383, 1384.
Οµιλία της για τα τριάντα πέντε χρόνια από το πραξικόπηµα της Κύπρου. τόµ. ΙΔ’, σ. 1383.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1424, 1509.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
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Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1921, 1945, 2000.
Οµιλία της στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2262, 2561.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2572.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8809, 8810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1075.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλα-

γών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1075.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
563.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 564, τόµ.
Θ’, σ. 6213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 980, 983, 985.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 985.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί«ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1135.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1135.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1326.
Οµιλία του: α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β)
στη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ.
1617.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2486.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2504, 2525, 2545, 2546,
2547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2563,
2564.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3594, 3730,
3731, 3732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφΈτέ-
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ρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας
των ΕΑΣ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5674, 5676.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6067, 6069, 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6212, 6213-6215, 6217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6396, 6398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8696, 8704, 8706.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4574-4576, τόµ. Ζ’, σ. 4613-4614, 4615, 5061,
5062, 5063, 5086, 5087, 5193, 5194, 5228, 5229. .
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7760.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 49-51.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 480,
481.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 981, 982, 984, 985.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 985, 989, τόµ.
Ζ’, σ. 5085, τόµ. ΙΑ’, σ. 8133, 8134.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
989, 1026, 1027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1393, 1394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1417, 1418, 1603, 1604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2066,
2067, 2124, 2204, 2214.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 2204,
τόµ. Ι’, σ. 7347, 7348, 7356, 7358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2426, 2427.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2527.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3005, 3052, 3054,
3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3005, 3052-3054, 3096, 3097, 3098.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3384, 3386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3753, 3754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
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ΣΤ’, σ. 4598, τόµ. Ζ’, σ. 4634, 4635, 5080, 5084, 5085,
5086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5266-5268, τόµ. Η’, σ. 5673, 5674, 5675, 5676.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5873.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6215, 6216, 6217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6404, 6405, 6407,
6408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6971, 6972, 6973, τόµ. Ι’, σ. 7344, 7345, 7346,
7347, 7348, 7354, 7355, 7356, 7358.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7477.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7496, 7497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7546-7548, 75987600, 7632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7696.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.

Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8077, 8078, 8133, 8134.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΑ’, σ. 8251-8253.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8416, 8422.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8534.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 155, 156, 189, 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 469, 470, 601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 739.
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Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1635-1637, 1638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1927, 1928, 1929, 2012, 2013.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2012, 2013.
Ευχαριστήρια αναφορά του σε όσους συµµετείχαν στην
κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2038.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2038, 2135, 2136
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2135, 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2248, 2268, 2455, 2457.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1085.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1134, τόµ. Ζ’, σ. 5166.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1544, 1545.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2250, 2251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3513, 3514.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5932, 6012, 6013, 6017.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 6017.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6602-6604, 6612.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7759.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8753.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.ΑΡΤΑΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 397, 398.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
της πλήρους ανάπτυξης του δυναµικού και λειτουργίας του
Αττικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. τόµ. Α’, σ. 462,
463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
563, 564.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 564, τόµ.
Β’, σ. 1456, τόµ. Δ’, σ. 2746, τόµ. Θ’, σ. 6522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των εφηµεριών των γιατρών του
Ε.Σ.Υ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 796, 797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 798, 799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εφηµερίες
των γιατρών στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 833, 834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 834,
835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικών υλικών στο Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
836, 837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την βιντεοσκόπηση ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1053, 1054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο
Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1163, 1164.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β’, σ. 1300, 1301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρωτο-
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βάθµια φροντίδα υγείας στους µαθητές των σχολείων κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1453, 1454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο της Ρόδου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1454, 1455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1968, 1969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2243, 2244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία «Αττικόν» και Ευαγγελισµός κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2273, 2274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή δεδουλευµένων από εργαζοµένους στο Αττικό Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2565, 2566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2721,
2745, 2746, 2753, 2804, 2805, 2806, 2809, 2811, 2990.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2746.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2948.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα της δυτικής Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 2986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3141,
3142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3348.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3900, 3901, 3902, 3903, 3908,
3909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5056,
5057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5057, 5058, 5059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τρία µεγάλα νοσοκοµεία του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5409, 5410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου, τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5796, 5797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6296, 6297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6351, 6352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην
Πάτρα. τόµ. Θ’, σ. 6352, 6353.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6477, 6478, 6482, 6483,
6484, 6488, 6508, 6509, 6510, 6514, 6515, 6516, 6518,
6522, 6528, 6533, 6535, 6649, 6650, 6699, 6704, 6705,
6716, 6743.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6530,
6699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Νοσοκοµείου Σερρών, το πρόβληµα µε τις
εφηµερίες των γιατρών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6587, 6588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Νοσοκοµεία του Ν. Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7166, 7167, 7168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των άστεγων της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7215, 7216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας, στην περιοχή
του Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7466, 7467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των δηµόσιων νοσοκοµείων, τις προσλήψεις του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8173,
8174.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α’ από το
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ’, σ.
8553, 8554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8692, 8694, 8695, 8696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του
Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8796, 8797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της διαφάνειας στις προµήθειες των ελληνικών νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 850, 851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
φροντίδα υγείας στα νησιά της Νοµαρχίας Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 852, 853.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµης έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
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και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2121-2123, 2153, 21582160, 2178, 2184, 2185, 2186, 2215.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 917.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2802,
2809.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Δ’, σ. 3393-3395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3611, 3613.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3613.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4442-4444, 4445, τόµ. Ζ’, σ. 4620, 4621, 4622,
4626, 4631, 4632, 4633, 4861, 4863, 5069, 5072, 5073,
5075, 5077, 5089, 5090, 5194, 5212, 5217, 5227, 5232,
5233, 5378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επεκτάσεις του διυλιστηρίου «ΕΛΠΕ ΒΕΕ» (πρώην «ΠΕΤΡΟΛΑ»)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5059, 5060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απώλειες
ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5702, 5703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5704, 5705.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6064, 6065-6067, 6068, 6069,
6074, 6075, 6076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6590, 6591.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ’, σ. 6622,
6623.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων στην Καβάλα κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6693, 6694.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση
των τεχνικών εµποδίων για την ένταξη επιχειρήσεων στο
ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6939, 6940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του Κέντρου διανοµής της Δ.Ε.Η. στο Σχιστό Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7375, 7376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υψηλή τιµή του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7377, 7378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου,
τις ρυθµίσεις του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7721, 7722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις δηµοσίων οργανισµών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
339, 340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 783, 792, 794, 796, 799, 800,
802, 803, 808, 810, 925, 932, 937-939, 942,944, 946,
947, 949, 952.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ’, σ. 797.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 946, 947, 949, 952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλοποίηση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 1038, 1039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1428-1430, 1432, 1434,
1438, 1496, 1500, 1505, 1511-1513, 1514, 1515, 1517,
1520, 1524, 1529, 1597.
ΜΠΟΥΖΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 933.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2075.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρε-
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προβληµάτων του Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. Β’, σ. 1055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το δάσος του
Παγώντα Ν. Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
πανεπιστηµιακής σχολής στη Χαλκίδα. τόµ. Δ’, σ. 2948.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3400.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3400.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5422,
5425.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
της παράκαµψης Βασιλικού του Ν. Ευβοίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5954.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8226, 8259.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1276.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6531, 6723.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7022.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1357.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ψηφοφορία εκλογής

ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 10.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 42.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υγιεινή µαθητών και καθηγητών στο 30ο-39ο
Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1163.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1324.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1495, 1499,
τόµ. Ε’, σ. 3480, τόµ. Ζ’, σ. 5040, τόµ. Θ’, σ. 6681, 6682,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8455.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2469,
2470, 2473, τόµ. Ε’, σ. 3391, τόµ. Θ’, σ. 6448, 6449,
6451, 6452, τόµ. ΙΔ’, σ. 810.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2613,
3102, τόµ. Ζ’, σ. 5249, 5250, τόµ. ΙΔ’, σ. 836.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6409.
Αναφορά της στην κ. Καταλίν Σίλι, Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που παρακολουθεί την Ειδική Συνεδρίαση για την Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 7027.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7474.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7753.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7938.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7996.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8469.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8826.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
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των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3657, 3658.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3457-3459.
ΔΣιορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5214, 5215.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του µελισσοκοµικού κλάδου. τόµ. Θ’, σ. 6362,
6363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συνέχιση
της δωρεάν χορήγησης ζωοτροφών στους πυρόπληκτους
κτηνοτρόφους του Ν. Ηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6553, 6554.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι’, σ.
6994.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του κλάδου της ελιάς και του ελαιολάδου της Κρήτης.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7972, 7973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8109, 8110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για τον έλεγχο της αγοράς αµνοεριφίων, την προστασία των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8116, 8117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8152, 8153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής στο Μαλιακό Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8449, 8450, 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8452,
8453.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8554, 8555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενεργοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου

Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 626, 627.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα της κρατικής παρουσίας στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Α’, σ. 794, 796.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση γενναίων
φορολογικών κινήτρων στο Ν. Έβρου για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων. τόµ. Β’, σ. 873, 874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 946, 966, 967, 975, 976, 977, 978, 980,
984, 1062, 1068, 1080, 1082, 1093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Αγροτικής Τράπεζας να προχωρήσει στην εκχώρηση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1060, 1061.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1168,
1169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και της διοίκησης
της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1653, 1654.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1976-1978, 1985, 1986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3737-3740.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και διορισµός του στη
θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6267-6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7330, 7331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7626, 7627, 7629,
7630, 7631.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 970-972, 977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1948-1950, 1951, 1952.
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1013.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5218.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί
την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς του στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την
ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΓ’, σ. 3.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 9.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1003, 1039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1407, 1577, 1578, 1600.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3384, 3400, 3401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3562, 3563.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6530, 6726.
Καταδικαστέα αναφορά της για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6530.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7021.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7037, 7042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 7987, 7988, 7989, 8083,
8120, 8151.
Αναφορά της για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών
στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7987.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ’, σ. 8151.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8243, 8244.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8735, 8736.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 460.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1069, 1070.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1070.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6763, 6780-6782, 6807, 6816, 6817, 6818, 6829, 6884,
6889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3733-3735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά µε την τροποποίηση της Σύµβασης για τον περιορισµό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976». τόµ. Η’, σ. 5613.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασι-
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κών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7227-7229.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7475.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 269.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 269.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 984, 985.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1017-1019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1078-1080.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β’, σ. 1097.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1147-1149.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1236-1239, 1252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 22102212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
2554.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2825-2828, 2840-2842.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3373-3375, 3376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3764-3768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5264-5266.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5336, 5348, 5371.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5814-5816.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6255-6259, 6273-6275, 6278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στη συζήτηση, την πιστωτική ασφυξία στην αγορά κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6900.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7116, 7117, 7120, 7121,
7132.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 80378040, 8054.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8901-8904, 8915-8917.
Οµιλία του στη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ’, σ. 301.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 301-303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 975-977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2009-2012.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2009-2012.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1015-1017.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
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προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1116, 1120-1123.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: «Οι επιπτώσεις
της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και η πολιτική
της Κυβέρνησης». τόµ. Β’, σ. 1239-1243, 1253.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1496.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1514-1516.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την λήψη µέτρων για την στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, την αποζηµίωση για τις απώλειές τους κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1958.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 21112114.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2828-2831, 2842.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3371-3373.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3755-3759.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5152.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5349, 5359, 5360, 5361, 5362, 5372-5374.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία.
τόµ. Θ’, σ. 6260-6262, 6278.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 7122-7124, 7133.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 80408043, 8055.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8898-8901, 8914.
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3646.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20452046, 2129, 2191, 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5688.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 371, 372, 386.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 852, 853, 854, 862.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1191, 1192,
1193, 1224, 1391, 1392.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1192, 1193,
τόµ. Δ’, σ. 2579, 2746, τόµ. Ζ’, σ. 4633, τόµ. Θ’, σ. 6463,
6464, τόµ. Ι’, σ. 7518, τόµ. ΙΑ’, σ. 8123, 8131, 8132,
8133, τόµ. ΙΕ’, σ. 1403, 1404, 1491, 1762, 1763, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555, 2571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1517, 1518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1550-1552, 1558.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2579,
2580, 2581, 2590, 2591, 2592.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2738,
2739, 2740, 2746, 2803.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2956, 2958, 3156.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2958, 2968.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3156-3158, 3165.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ’, σ. 3165.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
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χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3422-3424,
3425, 3427, 3431, 3432, 3685, 3686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3685,
3686, τόµ. Θ’, σ. 6448, 6452, 6505, τόµ. Ι’, σ. 7413, 7587,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8090, 8091, 8092, τόµ. ΙΔ’, σ. 1318, 1376, τόµ.
ΙΕ’, σ. 1403.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4596, 4597, τόµ. Ζ’, σ. 4633, 4634, 5078-5080,
5083, 5085, 5086, 5090, 5209, 5220, 5231, 5232.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5731.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5779, 5780, 5781, 5782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6448, 6450, 6452, 6463,
6464, 6505, 6534, 6535, 6647, 6648, 6730, 6731, 6732.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6464,
τόµ. ΙΑ’, σ. 8089, 8090, 8091, 8092, τόµ. ΙΒ’, σ. 8482,
8483, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2208.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6567,
6576.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6671-6673, 6679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6782-6784, 6803, 6804, 6816, 6818, 6819, 6885.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6919.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7039.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7232, 7233.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7409, 7413,
7430.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7478.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7494, 7497, 7501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7518, 7544-7546,
7575, 7587, 7595, 7596, 7631.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7832,
7833, 7834, 7835, 7843, 7844, 7845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7867, 7822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8074, 8075, 8076, 8078,
8089, 8090, 8091, 8092, 8122, 8123, 8124, 8131.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8201,
8202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8358, 8469, 8471, 8472, 8483.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπαν-
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δρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8742-8744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1318, 1346-1348, 1370, 1374, 1375,
1376, 1377, 1380, 1384, 1385, 1386, 1390, 1391, τόµ.
ΙΕ’, σ. 1491, 1492, 1493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1403, 1404, 1420, 1421,
1422, 1431, 1433, 1434, 1513, 1515, 1527, 1542, 1543,
1544, 1598.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1555.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1611-1613,
1618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1634, 1635, 1637, 1643.
Αναφορά του στην έντυπη επιστολή που δηµοσιεύθηκε από το Σύλλογο Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας EXPRESS
SERVICE, η οποία καταχωρήθηκε σε όλον τον Τύπο της
Κυριακής. τόµ. ΙΕ’, σ. 1760-1762, 1763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1924, 1925, 1926, 1927, 1950, 1951, 1952, 1968-1970,
1971, 1974, 2014.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2014.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2037, 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2133, 2134, 2135, 2174,
2205, 2206, 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2246, 2248, 2266, 2268, 2453, 2454, 2455, 2456, 2609,
2610.

Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµήναρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555, 2575, 2576, 2577.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2571.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2649.
Οµιλία του επί της αναφοράς του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για την
εφαρµογή του άρθρου 38 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2658.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2658, 2659.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 2662.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Δ’,
σ. 2947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7702.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2780.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ανα-
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διοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3566.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7052.
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 496,
513.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1460.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2505, 2506, 2507, 2545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5295, 5299.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5298,
5299.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7400, 7401.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1574.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 303, 304, 329,
330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1072.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1597, 1598.

Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 1619,
1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2218,
2219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2447.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3603, 3604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4590, 4591, τόµ. Ζ’, σ. 5076, 5077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5036.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5831.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5917, 5918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6410, 6411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6883.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
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7024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7095, 7309, 7318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7588, 7589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7735.
Οµιλία του επί της δικογραφίας που κατατέθηκε εις βάρος του. τόµ. ΙΑ’, σ. 7738.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη, Παυλίδη του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7857, 7871, 7875, 7897-7934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8068.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’

του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8516, 8517, 8534-8537.
Ευχαριστήρια αναφορά του σε όσους συµµετείχαν στην
κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2149.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2149, 2150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2563.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 413-415, 422, 444.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1019, 1021, 1022, 1032, 1033.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β’, σ. 1098, 1100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένων από την ΕΤ3 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1265, 1266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των κονδυλίων για τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1963, 1964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς
σταθµούς. τόµ. Γ’, σ. 2271, 2272, 2273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2769, 2770.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3074.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3074, 3076, 3077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3091-3093, 3095.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3376-3379, 3385, 3386, 3404, 3406,
3408.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3385.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3385,
3404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3769-3771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
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µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5219, 5220, 5221.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά
φαινόµενα στην Ανατολική Κρήτη κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6088,
6089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προώθησης της διαδικασίας αποτέφρωσης των νεκρών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6090, 6091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6305, 6316, 6318.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7668, 7671, 7672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7691-7693, 7694, 7695, 7702,
7705, τόµ. ΙΑ’, σ. 7748.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7888, 7889, 7890.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την αδυναµία του
Κράτους να εξασφαλίσει στοιχειώδη προστασία και ασφάλεια στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8049,
8051.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8416, 8417, 8423, 8425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους
συµβασιούχους κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8446, 8447.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8508, 8515, 8532, 8533.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8508.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8739, 87408742, 8761.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8893.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τα δικαιώµατα της
νεολαίας στη µόρφωση, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. τόµ. ΙΒ’, σ. 8911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1368, 1371, 1380.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1559, 1560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
1254, 2239, 2243-2246, 2247, 2256, 2264, 2265, 2267,
2270, 2437, 2451-2453, 2455, 2567, 2610, 2613, 2614,
2615.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµήναρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2255.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 919.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβεβληµένους γιατρούς
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2070.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2614, 2623.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2744.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3579.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5423.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7049.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8318.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1577.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κοµοτηνής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 947.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1009, 1010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1970, 1983, 1984.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2284, 2285.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2507-2509, 2545.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3682.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5830.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6101, 6112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7592.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7776.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7866.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8519, 8520.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 160.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
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Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 507.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδυναµία
καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1661.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την οικονοµία και
τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Δ’, σ. 2835, 2836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3741.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5667, 5668, 5669.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση εγκυκλίου διαταγής από την Αγροτική Τράπεζα µε θέµα τις
ανώνυµες αναφορές υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6347,
6348.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6549, 6550, 6551.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Θ’, σ. 6551, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8329.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7034, 7035, 7049.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα
προγράµµατα «STAGE» κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8171, 8172.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το τραγικό περιστατικό
στη Σχολή Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8171.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8320-8324, 8329, τόµ. ΙΒ’, σ. 8467, 8468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1988, 1997-1999, 2013.
Οµιλία της στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και

665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1988, 1989, 1997-1999, 2006, 2013.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 494,
495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2715.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2717,
τόµ. Ε’, σ. 3384, τόµ. Ζ’, σ. 5251, τόµ. Θ’, σ. 6464, 6465,
τόµ. Ι’, σ. 7347, 7348, 7358, τόµ. ΙΓ’, σ. 702, τόµ. ΙΔ’, σ.
934.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3381,
τόµ. Θ’, σ. 6400, 6401, τόµ. ΙΓ’, σ. 703, τόµ. ΙΔ’, σ. 720,
723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4629, 5227.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 4633, 5251,
5254, τόµ. Η’, σ. 5643, τόµ. Θ’, σ. 6395, 6398, 6400,
6463, 6464, τόµ. ΙΑ’, σ. 8109, 8329, τόµ. ΙΓ’, σ. 697, 699,
700, τόµ. ΙΔ’, σ. 716, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2188, 2189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2140, 2141.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των λειµώνων στις πυρόπληκτες περιοχές. τόµ. Β’, σ.
1448.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενηµέρωση της µαθητιώσας νεολαίας σε θέµατα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2187.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3042, 3112.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απώλειες
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ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ηλεκτρικές συσκευές νέας τεχνολογίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
5703.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7050.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργασίες
αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο
του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7373.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου
και της Ανώτατης Διοίκησης των Συµµαχικών Δυνάµεων
Ευρώπης (SHAPE), που αφορά την στελέχωση, χρηµατοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώµατος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Headquarters NATO
Deployable Corps-Greece-HQ NDC-GR), καθώς και των
συνηµµένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας«. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3958, 3959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Γεωργίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Γεωργίας». τόµ. ΣΤ’, σ. 4126, 4127.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 41.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάπλαση της αγοράς της Κυψέλης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 405.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 406, 423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 493,
494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της Αγίας Σοφίας, την επαναλειτουργία
του ναού ως Χριστιανικής Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 950, 1086.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1003, 1004.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την βιντεοσκόπηση ιατροχειρουργικής επέµβασης ασθενούς στο Νοσοκοµείο Ερυθρός Σταυρός κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1412, 1413, 1581-1583,
1600, 1602.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1481, 1482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των µονάδων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο κέντρο της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βόρεια Ήπειρο κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 1996.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2511, 2512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2803.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2971.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3016, 3054, 3105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3016, 3054, 3105.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3367-3369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5028.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5150-5152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων στη συνοικία Ελευθερίου Βενιζέλου του δήµου Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5765.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5810-5812.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5918.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του κέντρου της Αθήνας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6098.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6402.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6607, 6608.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους αδρανείς τραπεζικούς λογαριασµούς. τόµ. Θ’, σ. 6757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µηνυτήρια
αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6849.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
απορρήτου στο διαδίκτυο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7581, 7582, 7652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7680, 7681, τόµ. ΙΑ’, σ. 7780.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7687.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7864, 7866.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8517-8519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 556-558, 585,
586, 603.
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη του µνηµείου στις Θερµοπύλες. τόµ. Α’, σ. 559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ρόλο του
ειδικού διαµεσολαβητή του Ο.Η.Ε. κ. Μάθιου Νίµιτς κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1059.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1436, 1437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2412-2414, τόµ. Δ’, σ. 2446, 2478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη των Νοµών της Βορείου Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 2496.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2963, 2970, 2971.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3118, 3119.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3482, 3483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
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Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4582-4584, τόµ. Ζ’, σ. 4620, 5067, 5088, 5200,
5201, 5230, 5231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5637.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5738.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας για συνεργασία στον
τοµέα του τουρισµού». τόµ. Θ’, σ. 6369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οξύτατα
προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6773-6775, 6813, 6857.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7225, 7238, 7239, 7240.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7238,
7239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εµπόριο
αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7384, 7385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7525, 7526, 7577,
7602, 7603, 7622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθαλψη παράνοµων πράξεων από διαδικτυακό τόπο κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8118, 8119.
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των µεταναστών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήση α-

πό την αστυνοµία διευθυντών και προέδρων συλλόγων γονέων για την υπόδειξη των «πρωταίτιων» των µαθητικών κινητοποιήσεων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1538, 1539.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1553.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος για τους µαθητές του Νυχτερινού Τεχνικού Σχολείου της Νέας Ιωνίας (ΕΠΑΛ). τόµ. Γ’, σ. 2310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3720.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5721.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6667.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους
συµβασιούχους στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.). τόµ. Θ’, σ. 6756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκδροµές
των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ.
ΙΑ’, σ. 8178.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
823, 824.
ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΝΑΤΑΣΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1215.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1439, 1596.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2687.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2751.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3547.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5856, 5890, 5921, 5922,
5939, 6006, 6029.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η’, σ. 5890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6799.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7023.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7056.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των βίαιων καταστάσεων από µετανάστες που ζουν
στην πόλη των Πατρών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7381.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7778.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 164.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 638.
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3650.
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 266.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
807, 819, 820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 940.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση

Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1426.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2749.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5931.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6596, 6597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6631.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7051.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7827,
7840.
Ανακοινώνεται επιστολή της µε την οποία γνωστοποιεί
την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς της στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 2.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3636.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7014.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απουσία
τηλεοπτικού σήµατος σε περιοχές του δήµου Αγίου Παύλου
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8106.
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 11.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3498.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώ-
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πιση του προβλήµατος των εφηµεριών των γιατρών του
Ε.Σ.Υ. κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 928.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2219.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2645-2647, 2703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3583-3585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
δεδουλευµένων εφηµεριών στο υγειονοµικό προσωπικό
των µονάδων υγείας στις Κυκλάδες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5056.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6509, 6711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν

στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7689, 7690.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7869.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8522, 8523.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1426.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1579.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2232, 2233, 2259, 2271, 2441, 2442, 2556, 2613.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 793, 794.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
996, 997, 998, 999, 1001, 1003.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1001,
1003, τόµ. Ε’, σ. 3384.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3379, 3381, 3382, 3383, 3405.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3381.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αγορά των αγροτικών προϊόντων από τους εµπόρους µε το σύστηµα των «ανοιχτών» τιµών. τόµ. Η’, σ. 5450.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5915.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6101, 6102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση των δύο κρατουµένων από τις φυλακές Κορυδαλλού µε
ελικόπτερο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6846.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επισκευή της κερκίδας στο Δηµοτικό Στάδιο Καρδίτσας. τόµ. Ι’, σ. 7277.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7880.
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α’, σ.
283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 322.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 412, 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 492,
493, 580, 582, 592, 593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 856, 857.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 922, 923, 968, 1073, 1093.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά µε το Βατοπέδιο. τόµ. Β’, σ. 1099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1180, 1181,
1227, 1310, 1311, 1397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις του Ε.Λ.Γ.Α. στους παραγωγούς που επλήγησαν από
βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού». τόµ. Β’, σ. 1366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1438, 1603.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Κατάργηση φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας». τόµ. Β’, σ. 1482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1519, 1520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
εισοδηµατικών κριτηρίων στη χορήγηση του πολυτεκνικού
τιµολογίου της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1537, 1538.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1554, 1555, 1558, 1559.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1558,
τόµ. Ε’, σ. 3602, 3603, τόµ. Η’, σ. 5645, 5646, 6016,
6017, 6018, τόµ. Θ’, σ. 6482, 6483, 6571, 6572, 6718,
6719, τόµ. Ι’, σ. 7358, 7359, τόµ. ΙΓ’, σ. 702, τόµ. ΙΔ’, σ.
1373, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2199, 2200, 2201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επανέκδοση του σχολικού ενηµερωτικού βιβλίου «Μακεδονία, Ιστορία και Πολιτική» κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2004.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2021, 2022,
2164, 2165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2058,
2059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αφανισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2430, τόµ. Δ’, σ. 2444, 2457.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2586,
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2587, 2591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα διακριτικά στις
στολές των Σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. τόµ.
Δ’, σ. 2605, 2606.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2606, τόµ. Θ’,
σ. 6400, 6674, τόµ. Ι’, σ. 7389, 7518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2621, 2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2691, 2692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2728,
2729, 2730, 2761, 2777, 2778.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα. τόµ. Δ’, σ. 2958-2960.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3007, 3008, 3044,
3045, 3100, 3101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3007, 3008, 3025, 3044, 3045, 3060, 3061, 3100,
3101, 3126, 3127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των συντελεστών Φ.Π.Α. στα παιδικά είδη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3331.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3504, 3602,
3603, 3705.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4601, τόµ. Ζ’, σ. 4635, 4636, 5081, 5082, 5213,
5214, 5215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5036.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5162, 5163, 5175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά

µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5262, τόµ. Η’, σ. 5645, 5646, 5647, 5665.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5718, 5742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5783, 5784.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5835.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5928, 5938, 5939, 6016,
6017, 6018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6184, 6185, 6187, 6214, 6215, τόµ.
Θ’, σ. 6214, 6215, 6321, 6322, 6335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του δηµοτικού φόρου 2% και 5% για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα στεγαστικά
δάνεια των πολυτέκνων. τόµ. Θ’, σ. 6365.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6398, 6400, 6401,
6409, 6410.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6401,
6452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6452, 6482, 6519, 6649,
6724, 6739, 6740.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6570,
6571, 6572.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6674, 6675, 6678, 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6787, 6788, 6806, 6828, 6887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
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των αποζηµιώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6841, 6842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6980, τόµ. Ι’, σ. 7077, 7078, 7087, 7282, 7296,
7317, 7326, 7327, 7337, 7338, 7356, 7359.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7001.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7229-7231, 7240, 7242.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7389, 7428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7471.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7518, 7549, 7555,
7600, 7641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8017, 8018, 8019, 8083,
8139, 8148, 8149, 8152, 8153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8303, 8304, τόµ. ΙΒ’, σ. 8350, 8465, 8466, 8467, 8492.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξετα-

στική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8415, 8423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8665, 8689, 8804, 8805.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 694, 702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1352, 1373, 1376, 1381, τόµ. ΙΕ’, σ.
1492, 1493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1427, 1428, 1437, 1516,
1520, 1526, 1547.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1557.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1569, 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». τόµ. ΙΕ’, σ.
1804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1912-1914, 1936, 1937, 1936, 1937, 1944, 1963, 1964,
1974, 1993.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1993.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2139.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2139, 2140, 2141, 2163,
2188, 2199, 2200, 2207, 2208, 2217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2251, 2457, 2458, 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατιών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2574.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1010, 1011-1013.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Β’, σ.
1161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6213, 6214.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6213,
6214.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1312.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3541.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών τµηµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6049.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6877.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7827,
7841.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 563.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 683-685, τόµ. ΙΔ’, σ. 717,
759, 760, 774.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3578.
Ανακοινώνεται ότι συνεδρίασε υπό την προεδρία του στη
Θεσσαλονίκη η ad hoc Επιτροπή για την ενέργεια και το περιβάλλον της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. τόµ. Θ’, σ. 6859.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 31-33, 294.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 33.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 934.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3606.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5114-5116, 5127, 5128, 5129,
5130.
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Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε χρηµατοδότηση για
την ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, στο παλαιό
κτήριο του «Καραµανδάνειου» στην Πάτρα. τόµ. Θ’, σ.
6628, 6629.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της εισήγησης του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), για συνταγογράφηση υποκατάστατων ηρωίνης. τόµ. Ι’, σ. 6992, 6993.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7000, 7006, 7025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
κατάρρευσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη διακοπή
της χρηµατοδότησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7820, 7821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθαίρεση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου από τον Υπουργό Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7822,
7823.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 78297831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7837, 7842, 7843, 7844,
7845.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7937.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 622, 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2196.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο διαµόρφωσης του οικολογικού πάρκου στην έκταση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» µεταξύ Ιλισού και Κηφισού κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6943, 6944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των µελών του Συλλόγου Συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού της Βορειοδυτικής Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6944, 6946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργασίες
αναστήλωσης και διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο
του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 7373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνι-

κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1628.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3507, 3509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7736.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 709.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2163, 2164.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2071.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2148-2150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2430.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5254, 5255.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6976.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7417.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7486, 7487.

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 495,
516, 783.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 938.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1119.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1584.
Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 1623.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1971, 1972, 1985.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 1985.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της Οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2072,
2221.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου
κτηρίου για το διθέσιο Μειονοτικό Σχολείο Μάνταινας δήµου Μύκης στο Ν. Ξάνθης. τόµ. Γ’, σ. 2309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2465.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2687, 2712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2731,
2791.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3022, 3023, 3055,
3116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3022, 3023, 3055, 3116, 3117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4588, τόµ. Ζ’, σ. 5202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5026, 5039, 5040.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5039, 5040.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην ραδιοφωνικού σταθµού «Φωνή
της Αµερικής» στην Ξάνθη. τόµ. Ζ’, σ. 5191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5263, τόµ. Η’, σ. 5639, 5677.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5866, 5936, 6023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6220, 6326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6508, 6736.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6789, 6827, 6881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6977, τόµ. Ι’, σ. 7090, 7091, 7284, 7285, 7342.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7011.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7051.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7532, 7584, 7642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7698, 7699.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7765.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8020, 8143.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8237, 8238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
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8335, 8336, τόµ. ΙΒ’, σ. 8427, 8477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8669, 8688, 8812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 151, 194, 195.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 233,
267, 268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 297, 298, 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 461, 574, 598.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 638, 704.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 704, τόµ. ΙΔ’, σ. 726, 727,
767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 797, 798, 931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 969, 1005, 1068, 1069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλοποίηση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ.
τόµ. ΙΔ’, σ. 1038.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1069.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και

των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3495.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7952.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8835.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 357, 369, 381, 382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1210, 1222,
1384, 1398.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1222, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8130.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ολυµπιακών Αερογραµµών κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5683.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5913.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
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14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7875, 7876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 7989-7991, 8084, 8124,
8125, 8130, 8138, 8151.
Αναφορά του για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών
στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη πώληση των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
8108.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3505.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7490.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 380, 381,
591, τόµ. Β’, σ. 985, 988, 991, 1151, 1152, 1245, 1257,
τόµ. Γ’, σ. 2240, 2241, τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143, 5144, 5145,
5178, 5180, τόµ. Η’, σ. 5754, 5755, 5776, 5777, τόµ. Θ’,
σ. 6550, τόµ. ΙΒ’, σ. 8506, 8507, 8508, τόµ. ΙΓ’, σ. 237,
238, τόµ. ΙΕ’, σ. 1403, 1404, 1491, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2555,
2571.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 988,
1107, 1143, 1144, τόµ. Γ’, σ. 1611, 2009, τόµ. Ε’, σ. 3685,
3686, 3697, τόµ. Ι’, σ. 7587, τόµ. ΙΑ’, σ. 8006, 8225,
8238, 8239, τόµ. ΙΒ’, σ. 8506, 8865, 8867, 8874, τόµ. ΙΔ’,
σ. 1318, τόµ. ΙΕ’, σ. 1403, 2012.
Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 16241626.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2215.
Οµιλία του στην κατάθεση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2007 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2009. τόµ.
Γ’, σ. 2233.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Δ’, σ.
2485, 2489, 2490.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2947.
Οµιλία του για το βραβείο «Μνήµη Ελευθερίου Βενιζέλου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4562, 4563.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143, 5178, 5180.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5835, 5836.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5897-5900, 5919.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7002.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7304, 7309, 7316, 7317.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7586.
Αναφορά του στις εµπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πολιτών και δήλωση συµπαράστασης σε όλους όσους έχουν υποστεί ζηµιές. τόµ. Ι’, σ. 7586.
Οµιλία του για την απόφαση της Βουλής της συµµετοχής
των Βουλευτών µε παρακράτηση 5% από τη βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. τόµ. Ι’,
σ. 7646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8006.
Οµιλία του επί της παράτασης της κατάθεσης του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. ΙΑ’,
σ. 8238, 8239.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8245-8247, 8248,
8249, 8253, 8261, 8262, 8263.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8412, 8425.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ.2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8505, 8506, 8507, 8537.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8865, 8867, 8874, 8878.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8889.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8890.
Οµιλία του στη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ’, σ. 298,
299.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις

26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 506, 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή
κοιµητηρίων στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
τον ενταφιασµό τους». τόµ. ΙΕ’, σ. 1491.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1553.
Συγχαρητήρια αναφορά του και ευχές στους επιτυχόντες
των Πανελλαδικών Εξετάσεων και στις οικογένειές τους.
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2037.
Ευχαριστήρια αναφορά του σε όσους συµµετείχαν στην
κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2037.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2037, 2038.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµηνάρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2255.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2569, 2572.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2649.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τα Κόµµατα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που βοήθησαν στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2661, 2663.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπια-
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κή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1344.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3564, 3569,
3570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6452-6454, 6642, 6643,
6699, 6740.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7761.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3569, 3570.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7424.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα εξισωτικής αποζηµίωσης
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1452.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1507, 1508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3506.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου. τόµ. Ι’, σ.
6994.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων των ελληνικών νησιών. τόµ. Ι’,
σ. 7233.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 138, 139, 175, 190, 200.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του αστυνοµικού στα Άνω Πατήσια. τόµ. ΙΓ’, σ. 190.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων των αγροτοκτηνοτρόφων όσον αφορά την ενεργοποίηση ατοµικών δικαιωµάτων του Ολοκληρωµένου
Συστήµατος Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 626.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την προστασία του λαϊκού εισοδήµατος,
την κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την κατάργηση των διοδίων». τόµ. ΙΓ’, σ. 642.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
825, 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύµβασης της
29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τοµέα της
Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το
Πρωτόκολλο της 16ης Νοεµβρίου 1982». τόµ. ΙΕ’, σ. 1763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ». τόµ. ΙΕ’, σ.
1804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γαλλικής Δηµοκρατίας
στον τοµέα των µεταφορών». τόµ. ΙΕ’, σ. 1814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόµου Μεταφορών Χ και
του συναφούς σε αυτό Πρωτοκόλλου για τη Διασυνοριακή
Συνεργασία κατά µήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόµου
Χ.». τόµ. ΙΕ’, σ. 1823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 1862.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νοσοκοµείων µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 292, 293.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 842, 843, 859.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2569,
2570, 2588, 2592.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2612, 2623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2799,
2800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3509, 3510.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5122, 5124, 5128, 5129, 5130.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήρι-
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ξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ.
5445, 5446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5701, 5702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6465, 6633, 6634, 6735,
6736.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. Θ’, σ. 6623.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7824,
7825, 7839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8698, 8699.
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 51.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1208.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Β’, σ. 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3617.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5166.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ)
των οφειλοµένων χρηµάτων στους ιατρούς. τόµ. Η’, σ.
5847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6517.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7087, 7088.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκύκλιο
του Ι.Κ.Α., που επιβαρύνει οικονοµικά τους καρκινοπαθείς
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8015.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1333-1335, 1363, 1388.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1929, 1946, 2005.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2005.
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ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 311.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 475.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 932.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2420.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2531.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2667.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3021.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3021, 3115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3538, 3541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4607.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5173.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5268, 5269.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5875.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7742.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7872.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αερο-
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σκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8022.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8669.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α’, σ.
282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας καύσης νέων επικίνδυνων ουσιών σε εργοστάσιο
της Λάρισας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανταλλαγή κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων µε τη Μονή Βατοπεδίου
και την περαιτέρω εκχώρησή τους σε τρίτους. τόµ. Α’, σ.
815.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
999-1001.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1114, 1115, 1116, τόµ. Ζ’, σ. 5147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1414, 1584.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β’, σ. 1506.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2509.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολική αποσύνδεση της επιδότησης του καπνού από την παραγωγή
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2952, 2953.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5808-5810.

Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πρώην εργαζοµένων της «Δ. Λούπας Α.Ε.» στη Φαλάνη Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 5846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση εγκυκλίου διαταγής από την Αγροτική Τράπεζα µε θέµα τις
ανώνυµες αναφορές υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµολογίων του φυσικού αερίου στη Θεσσαλία και στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6843, 6844.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6911, 6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7633.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ.
7666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7677.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι’, σ. 7687.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις α)
σχετικά µε τη δασοπροστασία και τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ. και β) σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ. 7725.
Οµιλία του επί της δικογραφίας κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7739.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7945.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8228, 8253, 8254,
8260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8300, 8301, τόµ. ΙΒ’, σ. 8360, 8361, 8463.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι και την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της «SIEMENS». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8414, 8415, 8422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπόθεση
της εταιρείας «JUMBO» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8451.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Με-
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ταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 471, 472, 562,
588.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1999, 2000.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1999, 2000.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2233, 2268, 2440, 2442-2444, 2557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2574.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1089.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7740.
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α’, σ. 44, 507, 508,
509, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 585, 782, τόµ. Β’, σ.
1037, 1038, 1192, 1193, 1375, τόµ. Γ’, σ. 2437, 2438,
τόµ. Δ’, σ. 2631, 2760, τόµ. Ι’, σ. 7388, 7389, 7426, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, τόµ. ΙΓ’, σ. 280,
τόµ. ΙΔ’, σ. 733, 793, 795, 796, 797, τόµ. ΙΕ’, σ. 1762,
1763.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 265,
τόµ. Β’, σ. 996, 1600, τόµ. Γ’, σ. 2100, τόµ. Δ’, σ. 2439,
2440, 2633, 2759, 2772, τόµ. Ε’, σ. 3684, 3685, 3686,
3692, τόµ. Η’, σ. 5890, 5891, τόµ. Θ’, σ. 6201, 6202,
6505, 6529, 6530, τόµ. Ι’, σ. 7085, τόµ. ΙΑ’, σ. 7993,
7994, 8090, 8091, 8092, τόµ. ΙΓ’, σ. 451, τόµ. ΙΔ’, σ. 729,
τόµ. ΙΕ’, σ. 1551, 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1441, 1442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2436, 2437, 2438.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2644, 2653, 2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2751,
2753, 2760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3019, 3023, 3027.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3023.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3113,
τόµ. Θ’, σ. 6213, 6483, τόµ. Ι’, σ. 7667, τόµ. ΙΑ’, σ. 8089,
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8090, 8091, 8092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 4631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5890, 5891.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6201, 6210, 6213.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6388.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον καθηγητή κ. Ι. Πανούση. τόµ. Θ’, σ. 6481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµολογίων του φυσικού αερίου στη Θεσσαλία και στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6843.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το εµπόριο
αλλοδαπών πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
7384, 7385.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7388, 7389,
7426.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7476.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7972.
Αναφορά του για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών
στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή. τόµ. ΙΑ’,
σ. 7974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 7993, 7994, 8089, 8090,
8091, 8092.

Συλλυπητήρια αναφορά του για το τραγικό περιστατικό
στη Σχολή Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. ΙΑ’, σ. 8172.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόλυσης του ιατρού Ιωάννη Ταρνανίδη Επιµελητού Α’ από το
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ’, σ.
8553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 555, 605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 727, 733.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1947.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2649, 2650.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2471, 2474, 2475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7470, 7471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1056-1058, 1060-1061, 1062.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1056-1058, 1060, 1061, 1062.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1069.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1328.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2030-2032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2207.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των τιµών των λιπασµάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής
για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3464-3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5300, τόµ. Η’, σ. 5678, 5679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6167, 6169, 6196, 6204, 6205,
6239, 6307, 6308, 6309, 6310, 6333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6962, 6963, τόµ. Ι’, σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 958-960, 996, 997. 998, 1019, 1052-1053, 1081.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικο-

νοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1052, 1053, 1081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2210, 2211.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3581-3583.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
3889, 3890.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παιδεία. τόµ.
Ζ’, σ. 5367-5369.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6600, 6601.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2132, 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2132, 2142.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
Εκλογή του ως Κοσµήτορας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 384.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2078.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2415-2417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3461-3464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6953-6955, τόµ. Ι’, σ. 7066, 7070, 7072, 7097,
7279, 7310, 7313, 7322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εται-
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ρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7531, 7625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1914, 1996.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1996.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 27212723, 2771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3715, 3717.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2213, 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2246.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3466-3469.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 6 του ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Λιµενικού Σταθµού στο Αγαθονήσι. τόµ. Β’, σ. 1167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση

των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισµόπληκτων περιοχών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη σύσταση νέων Πρωτοδικείων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5296, 5297.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8449.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Οργάνωση του συστήµατος επίσηµης µετάφρασης, σύσταση
Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί µεταφραστές και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 970.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1216, 1385.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο των τιµών
των λιπασµάτων. τόµ. Β’, σ. 1569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20952097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2450.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2632,
2633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατά-
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σταση των ζηµιών από τις έντονες βροχοπτώσεις και πληµµύρες στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2769.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3023, 3057, 3058, 3120-3122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3697.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ’, σ.
4559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4606, τόµ. Ζ’, σ. 5204-5206.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5168.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις διεκδικήσεις της
Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου από τον «Θαλασσόκοσµο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) τόµ. Ζ’, σ. 5188, 5189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5302, 5303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου, τη διόρθωση της πρόσφατης προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5796, 5797.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα νέων αγροτών κ.λπ.. τόµ. Η’, σ. 6092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην αγορά καυσίµων στο Ν. Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6635.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκδοσης «Λευκής Βίβλου» για
το διαδίκτυο, παρά την ύπαρξη στο Ηράκλειο του παρόµοιου Ευρωπαϊκού Οργανισµού ENISA. τόµ. Θ’, σ. 6758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6792.

Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7077, 7078, 7079, 7080, 7297.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια. τόµ. Ι’,
σ. 7487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7549, 7589, 7656.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7757.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7943.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των ακάλυπτων επιταγών για το 2008. τόµ. ΙΑ’, σ. 7968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8429, 8489.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ικανοποίηση αιτηµάτων των αγροτών της Κρήτης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,
2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών
2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και
λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 161, 162.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 293, 312, 313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
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ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 463, 599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 936.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση
των πτυχίων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. µε τα πιστοποιητικά των ιδιωτικών
κολεγίων, την κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1497, 1498, 1499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3678-3680.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και διορισµός του
στη θέση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
τόµ. ΣΤ’, σ. 3889, 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8121, 8124.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 81848187, 8205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας
κ.λπ. τόµ. ΙΔ’, σ. 1036, 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1318, 1344-1346, 1348, 1368, 1378,
1380, τόµ. ΙΕ’, σ. 1491, 1492, 1493.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ’, σ. 1492.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Πύργου κ.λπ. τόµ. Β’,
σ. 1051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1449, 1450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δωρεάν
διανοµή των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στους φοιτη-

τές κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1450, 1451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
των 287 εκλεγέντων καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1992, 1993.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 2005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση δηµοτικών σχολείων στον Ασπρόπυργο. τόµ. Γ’, σ.
2274, 2275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
πανεπιστηµιακής σχολής στη Χαλκίδα. τόµ. Δ’, σ. 2948,
2949.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 2948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα της µεταφοράς µαθητών µε ειδικές ανάγκες στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Δ’, σ. 2949,
2950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3726.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4560, 4561.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την πρόσληψη καθηγητών, οδηγών, συνοδών και βοηθών για την κάλυψη των
αναγκών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών µε έδρα
την Ηλιούπολη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4561, 4562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση των
Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πολυτεχνείου Πατρών, όπου φιλοξένησαν ηλεκτρονικές ξένες ιστοσελίδες που προέτρεπαν τους διαδηλωτές σε καταστροφές κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5281, 5282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της δυτικής Κρήτης από τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για την ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5701, 5702.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5909.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6610, 6611, 6612.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επεισόδια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7969, 7971, 7972.
Ευχαριστήρια αναφορά του σε όσους συµµετείχαν στην
κατάσβεση των πυρκαγιών της Αττικής. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2116.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2116, 2148, 2149, 2162,
2195, 2206.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πεδίου Βολής Λόφων-Μελίτης στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ.
Α’, σ. 350, 351.

277
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Άγρας στη Λέσβο. τόµ. Α’, σ.
567, 568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε επεισόδιο σε
βάρος στρατιωτικής µονάδας στο πεδίο βολής του χωριού
Λόφων Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 569, 570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1056, 1057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
χώρας µας για την Διεθνή Απαγόρευση των Όπλων Διασποράς κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1271, 1272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της ΕΛ.Β.Ο. κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2499, 2500.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα διακριτικά στις
στολές των Σκοπιανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. τόµ.
Δ’, σ. 2604, 2608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συµφωνία ΕΛΠΕ-ΕΑΣ για την ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας
των ΕΑΣ στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επεκτάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5799, 5800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του Στρατιωτικού Αεροδροµίου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5952, 5953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6055, 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισµό της ταυτότητας και τον ενταφιασµό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεµικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέµου του 1940-1941 και την κατασκευή
κοιµητηρίων στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για
τον ενταφιασµό τους». τόµ. ΙΕ’, σ. 1491.
Οµιλία του στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2575, 2576.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται

εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β’, σ. 1531-1532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3641.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5177, 5178.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7879.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 961.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3396, 3397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3510.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5805-5807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7540.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονι-
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σµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7868.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8510-8512.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8759.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 923, 924.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1408-1411, 1578, 1580,
1600.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2109.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2282, 2283,
2297.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3395, 3396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3604, 3605.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια

προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Ζ’, σ. 5158-5160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 5877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7541, 7542.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7766.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 165, 166.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στη θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 448-450, 551-553,
580, 581, 602.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 905, 963.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 963.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επι-
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κοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1350.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3103.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3103.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3396, 3402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5213, 5215, 5216.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5215,
5216, τόµ. ΙΒ’, σ. 8482, 8483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Μαrfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8481, 8482.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8755, 8756.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 307, 308.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3600, 3601.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6778, 6779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7636.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7859, 7860, 7861, 7867, 7881.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 7867,
7881.
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέας της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 20.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3621.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
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Γ. Παπαδηµητρίου. τόµ. Θ’, σ. 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συµφώνου
για την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και της
Δηµοκρατίας της Κροατίας». τόµ. Θ’, σ. 6388.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6867.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1198.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3694.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6560,
6574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8341, τόµ. ΙΒ’, σ. 8355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1425.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των
πληγέντων αγροτών από χαλαζόπτωση σε περιοχές του Ν.
Βοιωτίας. τόµ. Β’, σ. 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3589.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση
των παραγωγών ντοµάτας του Ν. Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
6348.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. τόµ. Θ’, σ. 6595.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1099,
τόµ. Δ’, σ. 2717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2717.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου.
τόµ. Δ’, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3542.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση των
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ και Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. ΙΑ’, σ. 8239.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 1061,
1062, 1063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1063, 1078, 1079.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 643 και ειδικό 166 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 1063, 1079.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3512, 3513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5687.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7019.
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ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1335.
Οµιλία του α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3544.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5829.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7017.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7755.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1632.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2006», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2006». τόµ. Γ’, σ. 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 27342736, 2800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3545, 3546.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσο-

κοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6511-6513.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8831.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7777.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 354, 355, 381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1174-1176,
1209, 1226, 1306-1308, 1396, 1397, 1571.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6018, 6019.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αερο-
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σκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8014, 8015, 8144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8339, 8340.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8734, 8735.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 925, 926, 1087.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1135, τόµ. Ζ’, σ. 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1217, 1218,
1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2073,
2208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2757.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3117, 3118.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3151, 3163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ». τόµ. ΣΤ’, σ. 4438-4440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4602, 4639, 5074, 5216.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 7341.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7418, 7419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7539, 7584, 7647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΓ’, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 785-787, 810, 927, 928, 946.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ’, σ. 785,
810.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 629 και ειδικό 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 946.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία εκλογής
ΣΤ’ και Ζ’ Αντιπροέδρου, των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΒ’ Περιόδου της Β’ Συνόδου. τόµ.
Α’, σ. 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». τόµ.
Δ’, σ. 3096, 3114.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3096.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
τόµ. Θ’, σ. 6868.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης. τόµ. ΙΑ’, σ. 7944.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές
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βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7999.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία χώρου φιλοξενίας µεταναστών που διαβιούν στο λιµάνι
της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 571.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1116-1118, τόµ. Ζ’, σ. 5148-5150.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του περιφερειακούΝοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειµάρρου Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2247.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3365-3367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην πυρόπληκτη και σεισµόπληκτη Αχαΐα
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5406.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σχέδιο Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. τόµ. Η’, σ. 5432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5768.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου για σχολείο, αθλητικά κέντρα και πράσινο/ανάπλαση αντί για λιθανθρακικό σταθµό στην περιοχή
Αλιβερίου Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Η’, σ. 6176, 6177, τόµ. Θ’, σ. 6330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» στην
Πάτρα. τόµ. Θ’, σ. 6353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο Καζίνο κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 6698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν

στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7678, 7679, τόµ. ΙΑ’, σ. 7780,
7781, 7782.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7863.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8514, 8516, 8517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1386, 1387.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
24ης Ιουλίου, ηµέρα Αποκατάστασης της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ’, σ. 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2171.
Οµιλία του στο σχεδιο νόµου το Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2234-2236, 2260, 2270, 2444, 2445, 2558, 2612.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πιλότου
Σµήναρχου Στέργιου Κωτούλα κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλλονιά. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύ-
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ρωση του Διακανονισµού µεταξύ της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κέντρου Ελέγχου Τροµοκρατών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής εκ µέρους της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τροµοκρατικές πράξεις και της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2392.
Αναφορά του στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2650.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης:
«Σύµφωνο Συµβίωσης». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2655, 2656.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) σε
αντικατάσταση της κ. Σ. Ράπτη που παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ’, σ.
4.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 766.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, της πρότασης νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που
αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3607.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6791, 6792, 6819.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1931.
Φ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 34-36, 297, 298.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών. τόµ. Α’,
σ. 461.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 910, 1066.

Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1183.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1440.
Οµιλία της α) στη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2007 και β) στη
συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009. τόµ. Γ’, σ. 1615.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1982.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία και ανάδειξη της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1995.
Οµιλία της για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ’, σ. 1995.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 20482050, 2130, 2193, 2225.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2510.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3481.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα
Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3898.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και σχολική στέγη στο Ν. Κυκλάδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4561.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5221.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5240, 5242, 5310, τόµ. Η’, σ. 5637, 5657, 5689.
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Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την υπογειοποίηση του
προαστιακού σιδηροδρόµου στα όρια του δήµου Αθηναίων.
τόµ. Η’, σ. 5449.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Η’, σ. 6072.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ξερίζωµα
δένδρων και παράνοµες παρεµβάσεις στο πάρκο επί των οδών Πατησίων και Κύπρου. τόµ. Θ’, σ. 6299, 6300.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων επισκευών και σχολικής στέγης στην Α’ Αθήνας.
τόµ. Θ’, σ. 6626.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6777.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6958, 6959, τόµ. Ι’, σ. 7074, 7282, 7310, 7324,
7357.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7042.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού. τόµ. Ι’, σ. 7173, 7174.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για την Ηµέρα της
Μεσογείου. τόµ. Ι’, σ. 7481.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7529, 7587.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8012, 8146.
Αναφορά της για τα θύµατα των καταστροφικών ζηµιών
στην Ιταλία και την απώλεια του Έλληνα φοιτητή. τόµ. ΙΑ’,
σ. 8012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/
ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ
και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8651, 8652, 8675, 8683, 8711, 8806,
8821.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
για τη σύναψη εταιρικής σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της
Δηµοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής
Πράξης». τόµ. ΙΔ’, σ. 1095.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Υδρογραφικης Υπηρεσίας της Βουλγαρίας».
τόµ. ΙΔ’, σ. 1225.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1567-1569,
1616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1630.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1911, 1912, 1936, 1943, 1962, 1973, 1992.
Οµιλία της στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά µε τη συνεργασία µε
το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας, σχετικά
µε τη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Μemorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη συνεργασία µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
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Arrangement) µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας , που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης για τη συνεργασία µε το
Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2039.
Αναφορά της στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας στον τοµέα της Άµυνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Λετονίας». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου
των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά στη συνεργασία µεταξύ SHAPE και του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών
Δυνάµεων Ευρώπης σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης που αφορά στη συνεργασία µεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης
και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)». τόµ. ΙΣΤ’,
σ. 2502.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στις Συµβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά µε την υιοθέτηση
ενός πρόσθετου διακριτικού εµβλήµατος (Πρωτόκολλο ΙΙΙ).
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2564.
Οµιλία της στη πρόταση αναρµοδιότητας του Τµήµατος
Διακοπής Εργασιών της Βουλης για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Undestanding) µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Power
Europe/SHAPE), σχετικά µε την παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους κατά τη διάρκεια ασκήσεων/επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2570.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2567,
2568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3501, 3502,
3683.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3501,
τόµ. Θ’, σ. 6465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6461, 6462, 6464, 6465.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΑ’, σ. 7825,
7839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/
ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ
και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8691, 8692.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1212, 1387,
1389.
Ανακοινώνεται η απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας,
σύµφωνα µε απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
και η αντικατάστασή του από τον κ. Β. Πάππα. τόµ. Δ’, σ.
2947.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3639.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6107, 6108.
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3675-3677.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Ανάπτυξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6475.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7690.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ’, σ. 690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2450.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 359, 383.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 845, 860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1075.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1136, τόµ. Ζ’, σ. 5167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1202.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1544, 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2455.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2610, 2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4603, τόµ. Ζ’, σ. 4637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των τροφείων παιδιών αγροτικών οικογενειών για τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς µέσω της Αγροτικής Εστίας.
τόµ. Η’, σ. 5711.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6513.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6558,
6559, 6573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων». τόµ. Θ’, σ.
6794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 6978.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7013.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 7636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8336, τόµ. ΙΒ’, σ. 8351.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1354, 1355, 1382.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1581.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1919, 1920, 2001.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2447.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
989, 1035.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 989,
1108, τόµ. ΙΒ’, σ. 8867.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης περί «ποινικής ευθύνης Υπουργών». τόµ. Β’, σ. 1108, 1149, τόµ. Ζ’, σ. 5163, 5179.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008. τόµ. Γ’, σ. 2137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των κατοίκων του Αγίου Δηµητρίου Κοζάνης από την λειτουργία του ατµοηλεκτρικού σταθµού της
Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία «Αττικόν» και Ευαγγελισµός κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2273.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3075.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το πρόσφατο τραγικό συµβάν του θανάτου του δεκαπεντάχρονου µαθητή στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3075.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3078.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3341, 3349, 3350.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3586-3588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
αµερικανικού οπλισµού προς το Ισραήλ µέσω του λιµανιού
στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5104.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5179, τόµ. ΙΒ’,

σ. 8508.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως για τη σύσταση Επιτροπής γενικότερου ενδιαφέροντος, µε θέµα τη δηµοκρατική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. τόµ. Η’, σ. 5820.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στη µνήµη του Νικόλαου
Πλαστήρα. τόµ. Η’, σ. 5902, 5903.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολουµένων , µικρών εµπόρων, βιοτεχνών και επαγγελµατιών. τόµ. Θ’, σ. 6917, 6929.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7040-7042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ξυλοδαρµό εικοσιτετράχρονου Αφγανού µετανάστη από αστυνοµικούς στο Αστυνοµικό Τµήµα Αγίου Παντελεήµονα κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 7171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. ΙΑ’, σ. 7748.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση, από
τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήµατος της ηθικής αυτουργίας σε
εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία) που µεταχειρίστηκε απειλή
βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ.
Μανούσης) κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια, και κατ’ εξακολούθηση, κατά παράβαση των άρθρων 1, 13 περίπτωση στ’,
14, 16, 17, 18, 26, παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94 παράγραφος 1, 98
και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του Ποινικού Κώδικα.
τόµ. ΙΑ’, σ. 7894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µεταφορών. τόµ. ΙΑ’, σ. 8198,
8205, 8206.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του ΚτΒ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003, ως
προς την «ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της ηθικής
αυτουργίας, σε εκβίαση τελεσθείσα από δράστη (κατηγορούµενος Παναγιώτης Ζαχαρίου του Ζαχαρία), που µεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος (Φ. Μανούσης), κατ’ επάγγελµα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των άρθρων 1,
13, περίπτωση στ’, 14, 16, 17, 18, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 27 παράγραφος 1, 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’, 94
παράγραφος 1, 98 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση β’
του Π.Κ.». τόµ. ΙΒ’, σ. 8508, 8525.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρ-

289
χηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8746.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης που κατέθεσαν εβδοµήντα οκτώ (78) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών» για
την ενδεχόµενη τέλεση από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της
οποίας η περιουσιακή ζηµιά υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8867, 8874, 8875, 8877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απελάσεις
Πακιστανών µεταναστών-προσφύγων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 337.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Δικαιοσύνης: α)
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπογράφηκε στις
26 Μαΐου 1999, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3(2) της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003
και των Ρηµατικών Διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 199 του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
116/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί
αµοιβαίας εκδόσεως εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδος και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που υπογράφηκε στις 6
Μαΐου 1931, και στο Ερµηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που
υπογράφηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 1937, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3(2) της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2003 και
των ρηµατικών διακοινώσεων µε αριθµούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής». τόµ. ΙΓ’, σ. 507.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
828, 829, 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1350-1352, 1357, 1378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης». τόµ. ΙΣΤ’, σ.
2249-2252.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα

Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5235-5237, 5238, 5307, 5308, τόµ. Η’, σ. 5634, 5652.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 929.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8474.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση Οδηγιών
2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων-Βόλος 2013 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 1342.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας. τόµ. Β’, σ. 855.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Συγκρότηµα Τεχνικής Εκπαίδευσης Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου. τόµ. Γ’, σ.
2260, 2261.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το σύστηµα προµηθειών των νοσοκοµείων και τα χρέη τους. τόµ. Δ’, σ. 2585,
2586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 27252727, 2758, 2759, 2760, 2774-2776, 2810.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ’, σ. 2759, 2760,
τόµ. Θ’, σ. 6718.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2759,
τόµ. Θ’, σ. 6451, 6505.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο
χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3332, 3333, 3348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3502, 3631,
3632.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5058.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. τόµ. Ζ’, σ. 5125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6451, 6455-6457, 6505,
6537, 6646, 6701, 6718, 6719, 6741.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
τόµ. Θ’, σ. 6663.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 6718,
6719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των µελών του Συλλόγου Συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού της Βορειοδυτικής Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ’,
σ. 6945.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
6998.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των
στοιχείων αµιάντου από τα σχολεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι’,
σ. 7276.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. ΙΔ’, σ.
824, 835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα µέσω της εταιρείας «Κλίµακα» κ.λπ. τόµ.
ΙΔ’, σ. 851.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 969.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόβληµα της Θράκης. τόµ. Γ’, σ. 1972, 1984.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και
συναφείς διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2614.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3677.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας και το αίσθηµα ανασφάλειας σε όλη την επικράτεια. τόµ. Η’, σ. 6103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για τις καταστροφές που υπέστησαν το 2008 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6717.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σχετικά µε τη
δωρεά οργάνων σώµατος και τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. Ι’, σ.
7020.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας µε θέµα: «Γυναίκα και Εθελοντισµός-Γυναίκα και
Κοινωνική Προσφορά». τόµ. Ι’, σ. 7058.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7426.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Έκτακτα µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµατικά ασθενέστερων στρωµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2003.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
2003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2212.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 400, 401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
µόνιµης έδρας Εφετείου στη Χαλκίδα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 401,
402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παρεµβάσεις της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 793, 794.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του συ-
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νόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β’, σ.
990, 991, 1035-1037.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 990, τόµ. Η’,
σ. 5770, 5771, 5776, 5777.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β’, σ. 991,
τόµ. Ε’, σ. 3381.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στα δικαστήρια της
Ζακύνθου κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1158, 1160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1270, 1271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1406, 1428, 1430, 1431,
1432, 1436, 1440, 1441, 1586, 1587, 1590, 1599, 1600,
1602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνθήκες
κράτησης στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1499, 1500.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές κ.λπ.
β) σχετικά µε την επίλυση των αιτηµάτων των κρατουµένων
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1656, 1658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις φυλακές
Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1997, 1998.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέων
σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. Γ’, σ. 2288, 2289,
2290, 2291, 2298, 2299, 2300, 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2641, 2644, 2650, 2652, 2690, 2691, 2692, 2695, 2696,
2697, 2698, 2699, 2708, 2709, 2713, 2715, 2716, 2717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, τη σύσταση νέων Πρωτοδικείων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2766, 2767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3328, 3329.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση του συνόλου της υπόθεσης της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Ε’, σ. 3381, 3382, 3383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3585.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889,
3890.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος αναµπέλωσης στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ’, σ.
4559, 4560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5279, 5280.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.

τόµ. Η’, σ. 5768, 5771, 5772, 5773, 5776, 5777, 5779,
5780.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ψηφοφορία επί του
άρθρου 74 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό της τιµής της αποζηµίωσης της επιτραπέζιας σουλτανίνας στην περιοχή της Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6052,
6053, 6054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα νέων αγροτών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6091, 6092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Εθνικό
Δρυµό Σουνίου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6093, 6094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6312, 6313, 6315.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης για τις καταστροφές που υπέστησαν το 2008 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6495,
6496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οξύτατα
προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6496,
6497, 6498.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των αγροτών και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. τόµ. Θ’, σ. 6754, 6755, 6756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6839, 6840, 6841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 6841, 6842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση τριάντα δύο (32) στρεµµάτων δασικής έκτασης του
δήµου Πανοράµατος Ν. Θεσσαλονίκης στη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6904, 6905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επάρκεια
και ποιότητα του νερού της περιοχής Φαρσάλων κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 7465, 7466.
Οµιλία του στη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα
που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. τόµ. ΙΓ’, σ. 299,
303.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 299, 303, 304,
313, 317, 318, 319, 321, 322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή
ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1993.
Οµιλία του στις τροπολογίες µε αριθµό 666/174 και
665/173 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθµιση φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ.
1993.
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. τόµ. Α’, σ. 360, 362, 364, 366, 369, 385, 386.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδροµου. τόµ. Α’,
σ. 459, 460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ροδόπολης Ν.
Σερρών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση σαρωτών «πλήρους εικόνας του σώµατος» στα αεροδρόµια κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 838, 839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.», «Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.», και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. τόµ. Β’, σ. 1186, 1187,
1188, 1189, 1191, 1222, 1223, 1228, 1302, 1390, 1391,
1392, 1395, 1397, 1398, 1571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3744-3746.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών και διορισµός του στη θέση
του Υπουργού Ανάπτυξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3889, 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 4568, 4593-4596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τιµολογίων του φυσικού αερίου στη Θεσσαλία και στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 6843, 6844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon
Airways Ανώνυµη Αεροπορική Εταιρεία και Marfin
Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, (2) της
Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group
Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών και (3) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε., Ανώνυµη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε. και Marfin Investment Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών». τόµ. ΙΑ’, σ. 8071, 8072-8074, 8080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1404, 1418-1420, 15401542, 1543, 1544.
ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για τις µεταθέσεις-αποσπάσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. τόµ. Α’, σ.
281, 283, 284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των µεταναστών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 403,
404.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Α’, σ. 424, 426, 427, 428, 430, 437, 438, 439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των αστυνοµικών δυνάµεων από την περιοχή του
Ελληνικού Ιωαννίνων, τη διακοπή των εργασιών κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1052, 1053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εγκληµατικότητας στον Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1659, 1660.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και αναφορά στα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. τόµ. Δ’, σ. 3138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την δυνατότητα απαγόρευσης της οπλοφορίας των αστυνοµικών κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3138, 3139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θάνατο
του δεκαεξάχρονου, τη στάση της Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 3139, 3140.
Αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής». τόµ. Ζ’, σ.
5034.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3609, 3610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 6641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ.
8296, 8297, τόµ. ΙΒ’, σ. 8346, 8347, 8460.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. τόµ. Β’,
σ. 1542.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2115.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας των δήµων. τόµ. Δ’, σ. 2608-2610, 2622.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3610, 3611,
3612.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3612,
3613, τόµ. Θ’, σ. 6571, 6572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργασιακές συνθήκες στα συνεργεία καθαρισµού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5106.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά
µε τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η’, σ.
5686.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Μέτρα για την προστασία των
ανέργων». τόµ. Η’, σ. 5720.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. τόµ. Θ’, σ. 6557,
6562, 6571, 6572.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης
και αντιµετώπιση της ανεργίας». τόµ. Ι’, σ. 7389-7392.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Ι’, σ. 7389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευοµένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ.
8488.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
2425, 2437, 2438, τόµ. Δ’, σ. 2473, 2476, 2477.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 2437, 2438.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 2473.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη Δ.Ε.Η.
τόµ. Δ’, σ. 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3716.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε’, σ. 3684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν
στο εξωτερικό». τόµ. Ι’, σ. 7675, 7676, τόµ. ΙΑ’, σ. 7779.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος Παπανδρέου και εκατό (100) Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. ΙΒ’, σ. 8724-8726.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»». τόµ. Α’, σ. 40.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των κέντρων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 840.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειψυδρία και τα
µέτρα της αντιµετώπισής της. τόµ. Β’, σ. 1279.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β’, σ. 1375, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας
εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
2694.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ’, σ. 3101,
3102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2009». τόµ. Ε’, σ. 3700, 3701.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιµων
µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5210.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική παραγωγή και τα µέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
τόµ. Η’, σ. 5769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας για συνεργασία στον
τοµέα του τουρισµού». τόµ. Θ’, σ. 6369.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 549 και ειδικό
58 στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ’, σ. 7752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1412-1414, 1436, 1437,
1515, 1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος», του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Εθνική Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική
Εταιρεία του Δηµοσίου» και ρύθµιση θεµάτων συναφών µε
την υλοποίηση υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου µε την επωνυµία «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1624, 1625, 1643.
Αναφορά του στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές και ευχές συµπαράστασης στους πληγέντες. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ’, σ. 2138, 2162, 2179, 2188,
2189, 2216.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια Αναθεωρητικής Βουλής

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΓ΄

2-12-2008

Δ΄

2625-2700

ΜΔ΄

3-12-2008 (πρωί)

Δ΄

2701-2720

Α΄

6-10-2008

Α΄

1-4

ΜΕ΄

3-12-2008 (απόγευµα) Δ΄

2721-2762

Β΄

7-10-2008

Α΄

5-20

ΜΣΤ΄

4-12-2008

Δ΄

2763-2814

Γ΄

8-10-2008

Α΄

21-272

ΜΖ΄

5-12-2008

Δ΄

2815-2942

Δ΄

9-10-2008

Α΄

273-332

ΜΗ΄

8-12-2008

Δ΄

2943-2974

Ε΄

10-10-2008

Α΄

333-338

ΜΘ΄

9-12-2008

Δ΄

2975-3030

ΣΤ΄

13-10-2008

Α΄

389-446

Ν΄

10-12-2008

Δ΄

3031-3064

Ζ΄

14-10-2008

Α΄

447-500

ΝΑ΄

11-12-2008

Δ΄

3065-3130

Η΄

15-10-2008

Α΄

501-520

ΝΒ΄

12-12-2008

Δ΄

3131-3168

Θ΄

16-10-2008

Α΄

521-784

ΝΓ΄

15-12-2008

Ε΄

3169-3350

Ι΄

17-10-2008

Α΄

785-824

ΝΔ΄

16-12-2008

Ε΄

3351-3410

ΙΑ΄

20-10-2008

Β΄

825-862

ΝΕ΄

17-12-2008

Ε΄

3411-3470

ΙΒ΄

21-10-2008

Β΄

863-940

ΝΣΤ΄

18-12-2008

Ε΄

3471-3528

ΙΓ΄

22-10-2008 (πρωί)

Β΄

941-986

ΝΖ΄

19-12-2008

Ε΄

3529-3628

ΙΔ΄

22-10-2008 (απόγευµα) Β΄

987-1042

ΝΗ΄

20-12-2008

Ε΄

3629-3706

ΙΕ΄

23-10-2008

Β΄

1043-1100

ΝΘ΄

21-12-2008

Ε΄

3707-3880

ΙΣΤ΄

24-10-2008

Β΄

1101-1152

Ξ΄

9-1-2009

ΣΤ΄

3881-3910

ΙΖ΄

30-10-2008 (πρωί)

Β΄

1153-1200

ΞΑ΄

12-1-2009

ΣΤ΄

3911-4550

ΙΗ΄

30-10-2008 (απόγευµα) Β΄

1201-1228

ΞΒ΄

13-1-2009

ΣΤ΄

4551-4612

ΙΘ΄

31-10-2008

Β΄

1229-1258

ΞΓ΄

14-1-2009 (πρωί)

Ζ΄

4613-4864

Κ΄

3-11-2008

Β΄

1259-1292

ΞΔ΄

14-1-2009 (απόγευµα) Ζ΄

4865-5042

ΚΑ΄

4-11-2008

Β΄

1293-1400

ΞΕ΄

15-1-2009

Ζ΄

5043-5090

ΚΒ΄

5-11-2008

Β΄

1401-1442

ΞΣΤ΄

16-1-2009

Ζ΄

5091-5132

ΚΓ΄

6-11-2008

Β΄

1443-1490

ΞΖ΄

19-1-2009

Ζ΄

5133-5180

ΚΔ΄

7-11-2008

Β΄

1491-1524

ΞΗ΄

20-1-2009

Ζ΄

5181-5234

ΚΕ΄

10-11-2008

Β΄

1525-1560

ΞΘ΄

21-1-2009

Ζ΄

5235-5270

ΚΣΤ΄

11-11-2008

Β΄

1561-1606

Ο΄

22-1-2009

Ζ΄

5271-5322

ΚΖ΄

12-11-2008

Γ΄

1607-1648

ΟΑ΄

23-1-2009

Ζ΄

5323-5396

ΚΗ΄

13-11-2008

Γ΄

1649-1952

ΟΒ΄

26-1-2009

Η΄

5399-5436

KΘ΄

14-11-2008

Γ΄

1953-1988

ΟΓ΄

27-1-2009

Η΄

5437-5650

Λ΄

17-11-2008

Γ΄

1989-2034

ΟΔ΄

28-1-2009

Η΄

5651-5690

ΛΑ΄

18-11-2008

Γ΄

2035-2094

ΟΕ΄

29-1-2009

Η΄

5691-5744

ΛΒ΄

19-11-2008 (πρωί)

Γ΄

2095-2134

ΟΣΤ΄

30-1-2009

Η΄

5745-5788

ΛΓ΄

19-11-2008 (απόγευµα) Γ΄

2135-2174

ΟΖ΄

2-2-2009

Η΄

5789-5836

ΛΔ΄

20-11-2008

Γ΄

2175-2228

ΟΗ΄

3-2-2009

Η΄

5837-5896

ΛΕ΄

21-11-2008

Γ΄

2229-2266

ΟΘ΄

4-2-2009 (πρωί)

Η΄

5897-5920

ΛΣΤ΄

24-11-2008

Γ΄

2267-2302

Π΄

4-2-2009 (απόγευµα) Η΄

5921-5944

ΛΖ΄

25-11-2008

Γ΄

2303-2438

ΠΑ΄

5-2-2009

Η΄

5945-6034

ΛΗ΄

26-11-2008 (πρωί)

Δ΄

2439-2484

ΠΒ΄

6-2-2009

Η΄

6035-6078

ΛΘ΄

26-11-2008 (απόγευµα) Δ΄

2485-2492

ΠΓ΄

9-2-2009

Η΄

6079-6118

Μ΄

27-11-2008

Δ΄

2493-2548

ΠΔ΄

10-2-2009

Η΄

6119-6200

ΜΑ΄

28-11-2008

Δ΄

2549-2592

ΠΕ΄

11-2-2009

Θ΄

6201-6242

ΜΒ΄

1-12-2008

Δ΄

2593-2624

ΠΣΤ΄

12-2-2009

Θ΄

6243-6284
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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΖ΄

13-2-2009

Θ΄

6285-6338

ΠΗ΄

16-2-2009

Θ΄

6339-6354

ΠΘ΄
ϟ΄

17-2-2009
18-2-2009

Θ΄
Θ΄

6355-6440
6441-6488

ϟA΄
ϟB΄
ϟΓ΄
ϟΔ΄
ϟE΄
ϟΣΤ΄
ϟΖ΄
ϟH΄
ϟΘ΄

ΘΕΡΟΣ 2009

19-2-2009

Θ΄

6489-6538

20-2-2009

Θ΄

6539-6578

23-2-2009

Θ΄

24-2-2009

ΣΕΛΙΔΕΣ

8-5-2009

ΙΒ΄

Α΄

16-6-2009

ΙΓ΄

1-170

Β΄

17-6-2009

ΙΓ΄

171-202

6579-6614

Γ΄

18-6-2009 (πρωί)

ΙΓ΄

203-248

Θ΄

6615-6650

Δ΄

18-6-2009 (απόγευµα) ΙΓ΄

249-282

25-2-2009

Θ΄

6651-6682

26-2-2009

Θ΄

6683-6744

Ε΄

19-6-2009

ΙΓ΄

283-322

3-3-2009

Θ΄

6745-6790

ΣΤ΄

23-6-2009

ΙΓ΄

323-480

4-3-2009

Θ΄

6791-6830

Ζ΄

24-6-2009 (πρωί)

ΙΓ΄

481-578

5-3-2009

Θ΄

6831-6890

Η΄

24-6-2009 (απόγευµα) ΙΓ΄

579-606

Θ΄

25-6-2009

ΙΓ΄

607-656

Ι΄

30-6-2009

ΙΓ΄

657-714

ΙΑ΄

1-7-2009

ΙΔ΄

715-742

ΙΒ΄

2-7-2009 (πρωί)

ΙΔ΄

743-782

ΙΓ΄

2-7-2009 (απόγευµα) ΙΔ΄

783-812

ΙΔ΄

3-7-2009

ΙΔ΄

813-838

ΙΕ΄

7-7-2009

ΙΔ΄

839-954

ΙΣΤ΄

8-7-2009 (πρωί)

ΙΔ΄

955-990

ΙΖ΄

8-7-2009 (απόγευµα) ΙΔ΄

ΙΗ΄

9-7-2009

ΙΔ΄

1023-1086

ΙΘ΄

14-7-2009

ΙΔ΄

1087-1360

Κ΄

15-7-2009

ΙΔ΄

1361-1394

ΚΑ΄

16-7-2009

ΙΕ΄

1395-1440

ΚΒ΄

21-7-2009

ΙΕ΄

1441-1532

ΚΓ΄

22-7-2009 (πρωί)

ΙΕ΄

1533-1552

ΚΔ΄

22-7-2009 (απόγευµα) ΙΕ΄

1553-1588

ΚΕ΄

23-7-2009

ΙΕ΄

1589-1746

ΚΣΤ΄

28-7-2009

ΙΕ΄

1747-1938

ΚΖ΄

29-7-2009

ΙΕ΄

1939-1974

ΚΗ΄

30-7-2009

ΙΕ΄

1975-2028

ΚΘ΄

25-8-2009

ΙΣΤ΄

2029-2154

Λ΄

26-8-2009 (πρωί)

ΙΣΤ΄

2155-2182

ΛΑ΄

26-8-2009 (απόγευµα) ΙΣΤ΄

2183-2220

ΛΒ΄

27-8-2009 (πρωί)

ΙΣΤ΄

2221-2254

ΛΓ΄

27-8-2009 (απόγευµα) ΙΣΤ΄

2255-2272

Ρ΄

6-3-2009

Θ΄

6891-6930

ΡΑ΄

9-3-2009

Θ΄

6931-6984

ΡΒ΄

10-3-2009

Ι΄

6985-7026

ΡΓ΄

11-3-2009 (πρωί)

Ι΄

7027-7058

ΡΔ΄

11-3-2009 (απόγευµα) Ι΄

7059-7102

ΡΕ΄

12-3-2009

Ι΄

7103-7138

ΡΣΤ΄

13-3-2009

Ι΄

7139-7178

ΡΖ΄

16-3-2009

Ι΄

7179-7242

ΡΗ΄

17-3-2009

Ι΄

7243-7320

ΡΘ΄

18-3-2009

Ι΄

7321-7360

ΡΙ΄

19-3-2009

Ι΄

7361-7432

ΡΙΑ΄

20-3-2009

Ι΄

7433-7504

ΡΙΒ΄

30-3-2009

Ι΄

7505-7558

ΡΙΓ΄

31-3-2009

Ι΄

7559-7606

ΡΙΔ΄

1-4-2009 (πρωί)

Ι΄

7607-7662

ΡΙΕ΄

1-4-2009 (απόγευµα) Ι΄

7663-7710

ΡΙΣΤ΄

2-4-2009

ΙΑ΄

7711-7810

ΡΙΖ΄

3-4-2009

ΙΑ΄

7811-7846

ΡΙΗ΄

6-4-2009

ΙΑ΄

7847-7954

ΡΙΘ΄

7-4-2009

ΙΑ΄

7955-8024

ΡΚ΄

8-4-2009 (πρωί)

ΙΑ΄

8025-8060

ΡΚΑ΄

8-4-2009 (απόγευµα) ΙΑ΄

8061-8092

ΡΚΒ΄

9-4-2009

ΙΑ΄

8093-8156

ΡΚΓ΄

10-4-2009

ΙΑ΄

8157-8206

ΡΚΔ΄

27-4-2009

ΙΑ΄

8207-8282

ΡΚΕ΄

28-4-2009

ΙΑ΄

8283-8344

ΡΚΣΤ΄

29-4-2009

ΙΒ΄

8345-8434

ΡΚΖ΄

30-4-2009

ΙΒ΄

8435-8494

ΡΚΗ΄

4-5-2009

ΙΒ΄

8495-8542

ΡΚΘ΄

5-5-2009

ΙΒ΄

8543-8676

ΡΛ΄

6-5-2009 (πρωί)

ΙΒ΄

8677-8714

ΡΛΑ΄

6-5-2009 (απόγευµα) ΙΒ΄

8715-8780

ΡΛΒ΄

7-5-2009 (πρωί)

ΙΒ΄

8781-8864

ΡΛΓ΄

7-5-2009

ΙΒ΄

8865-8878

ΡΛΔ΄

ΤΟΜ.

8879-8920

991-1022

ΛΔ΄

1-9-2009

ΙΣΤ΄

2273-2460

ΛΕ΄

2-9-2009

ΙΣΤ΄

2461-2634

ΛΣΤ΄

3-9-2009

ΙΣΤ΄

2635-2664

