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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘEMATOΛΟΓΙKO EYPETHPIO
Α
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1200.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
την αγορανοµική διάταξη µε αριθµό 6/2010 για τις οικονοµικές συσκευασίες των προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ.
1521.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχώνευση των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6101.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες
του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 946.
Συζήτηση τριών (3) συναφών επικαίρων ερωτήσεων
προς τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, β) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και γ) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την αγροτική πολιτική
της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3891.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των
προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4045.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4233.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Θ΄ , σ. 6232-6251.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των 3.000 ευρώ που
δόθηκαν σε πυρόπληκτους της Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8388.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9123, τόµ. ΙΕ΄, σ.
659-697, 718-749, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 808, 810
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄,
σ. 569, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1075-1118, 1137-1177, 1211
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη συµµετοχή των αγροτών στο πρόγραµµα παραγωγής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1822.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Επταχωρίου Νοµού Καστοριάς. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3767.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 947.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄ , σ. 972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ.
Β΄ , σ. 1114.
Συζήτηση τριών (3) συναφών επικαίρων ερωτήσεων
προς τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, β) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και γ) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την αγροτική πολιτική
της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
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της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3891.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Θ΄ , σ. 6232-6251.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7244.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας
των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ). (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8847-8862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄,
σ. 569, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1075-1118, 1137-1177, 1211.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10299.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ - ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 352.
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σηµασίας που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7589.
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ (βλ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αβραµόπουλος Δ. τόµ. Β΄ , σ. 756, 971, 1022 τόµ. Δ΄, σ.
2051 τόµ. Ε΄ , σ. 2822 τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7674 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9584
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9986
Αγάτσα Α. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8334
Αηδόνης Χ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4042 τόµ. Ι΄ , σ. 6958
Αντώναρος Ε. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3967 τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8164 τόµ.
ΙΔ΄ , σ. 9766
Αράπογλου Χ. τόµ. Θ΄ , σ. 6115
Αρβανιτίδης Γ. τόµ. Γ΄ , σ. 1761
Αυγενάκης Ε. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Αυγερινοπούλου Δ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3915 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9209
Βαγιωνάς Γ. τόµ. Η΄ , σ. 5124
Βαλυράκης Ι. τόµ. Η΄ , σ. 5409 τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7244 τόµ.
ΙΒ΄ , σ. 7899 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9209 τόµ. ΙΔ, σ. 9655
Βρούτσης Ι. τόµ. Γ΄ , σ. 1746 τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182

Βόζεµπεργκ Ε. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 646
Βουδούρης Ο. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7899
Βούρος Ι. τόµ. Η΄ , σ. 5766
Γείτονας Κ. τόµ. Η΄ , σ. 5133
Γιακουµάτος Γ. τόµ. Α΄ , σ. 374 τόµ. Β΄ , σ. 944 τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7244, 7294
Γιαννακοπούλου Κ. τόµ. Α΄ , σ. 334 τόµ. Θ΄ , σ. 6101
Γιαννόπουλος Α. τόµ. Β΄ , σ. 1022 τόµ. Ι΄ , σ. 6499
Δένδιας Ν. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Δρίτσας Θ. τόµ. Ι΄ , σ. 6682
Δαµανάκη Μ. τόµ. Β΄ , σ. 971 τόµ. Δ΄ , σ. 1982
Ζήση Ρ. τόµ. Θ΄ , σ. 6416
Ζιώγας Ι. τόµ. Η΄ , σ. 5481
Ιατρίδη Τ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Ιωαννίδης Ι. τόµ. Η΄ , σ. 5187 τόµ. Θ΄ , σ. 6474 τόµ.
ΙΣΤ΄ , σ. 1017
Καϊλή Ε. τόµ. Δ΄ , σ. 2345 τόµ. Η΄ , σ. 5481
Καλαφάτης Σ. τόµ. Γ΄ , σ. 1790
Καµµένος Π. τόµ. Η΄ , σ. 5336 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9011, 9584
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10049
Καντερές Ν. τόµ. Β΄ , σ. 913
Καρανίκας Η. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3732, 3993
Καρατζαφέρης Γ. τόµ. Γ΄ , σ. 1317
Καρτάλης Κ. τόµ. Β΄ , σ. 732 τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3838 τόµ. Η΄,
σ. 5526
Κασαπίδης Γ. τόµ. Β΄ , σ. 910 τόµ. Ε΄ , σ. 2813, 3114
τόµ. Θ΄ , σ. 6178 τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8124 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9153
Κεγκέρογλου Β. τόµ. Δ΄ , σ. 2134
Κεδίκογλου Σ. (ΠΑΣΟΚ) τόµ. Η΄ , σ. 5543 τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9209 τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1386
Κεδίκογλου Σ. (Ν.Δ.) τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Κεφαλογιάννη Ο. τόµ. Β΄ , σ. 1022 τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3671,4182
Κεφάλογιάννης Ε. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3972
Κρεµαστινός Δ. τόµ. Α΄ , σ. 178 τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3732 τόµ.
Θ΄ , σ. 6223 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9111
Κοντός Α. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2424
Κοραντής Ι. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3732
Κουράκης Α. τόµ. Δ΄ , σ. 2054 τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7907
Κουτµερίδης Ε. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7244
Λεβέντης Α. τόµ. Β΄ , σ. 1047
Μαρκάκης Π. τόµ. Β΄ , σ. 729 τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3777
Μαρκογιαννάκης Χ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Μαρκόπουλος Κ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8800
Μητσοτάκης Κ. τόµ. Ε΄ , σ. 2961 τόµ. Ζ΄ , σ. 4702 τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 8937, 9333
Μόσιαλος Η. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3671
Μοσχόπουλος Κ. τόµ. Α΄ , σ. 334
Μπακογιάννη Θ. τόµ. Β΄ , σ. 891τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8901
Μπεντενιώτης Ε. τόµ. Δ΄ , σ. 2150 τόµ. Ι΄ , σ. 6958
Μουσουρούλης Κ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182 τόµ. ΙΕ΄ , σ. 646
Νάκος Α. τόµ. Ι΄ , σ. 7073
Νιώτης Γ. τόµ. Η΄ , σ. 5336
Παπαδηµητρίου Ε. τόµ. Ι΄ , σ. 6627
Παπαχρήστος Ε. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1292
Παναγιωτόπουλος Π. τόµ. Β΄ , σ. 1022
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Παναρίτη Ε. τόµ. Α΄ , σ. 178 τόµ. Δ΄ , σ. 2687 τόµ. Ε΄, σ.
3180 τόµ. Ι΄ , σ. 6923
Περλεπέ – Σηφουνάκη Α. τόµ. Β΄ , σ. 1031 τόµ. Δ΄, σ.
1982 τόµ. Θ΄ , σ. 6435 τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8712
Πιπιλή Φ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9393
Πλακιωτάκης Ι. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182
Ροµπόπουλος Θ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8981
Σακοράφα Σ. τόµ. Δ΄ , σ. 2075
Σκανδαλίδης Κ. τόµ. Α΄ , σ. 644 τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8937, 9153
Σκραφνάκη Μ. τόµ. Β΄ , σ. 680
Σπηλιόπουλος Κ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4042
Σπηλιωτόπουλος Α. τόµ. Ζ΄ , σ. 4587
Σταϊκούρας Χ. τόµ. Β΄ , σ. 1022
Τασούλας Κ. τόµ. Β΄ , σ. 1022
Τζελέπης Μ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4868
Τζηκαλάγιας Ζ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 628
Τραγάκης Ι. τόµ. Α΄ , σ. 462
Τσιρώνης Δ. τόµ. Θ΄ , σ. 6101
Τσόκλη Μ. τόµ. Α΄ , σ. 98 τόµ. Β΄ , σ. 900 τόµ. ΣΤ΄, σ.
4102 τόµ. Η΄ , σ. 5578
Τσουµάνη – Σπέντζα Ε. τόµ. Θ΄ , σ. 5842, 6223 τόµ. ΙΕ΄,
σ. 722
Χαραλαµπόπουλος Γ. τόµ. Γ΄ , σ. 1238
Χατζηδάκης Κ. τόµ. Β΄ , σ. 1022 τόµ. Θ΄ , σ. 6223 τόµ.
ΙΖ΄ , σ. 2445
Χατζηγάκης Σ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8124
Ψαριανός Γ. τόµ. Α΄ , σ. 617 τόµ. Θ΄ , σ. 6125
ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το θεσµό των ολιγοήµερων αδειών των κρατουµένων
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4866.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο
Καστέλι. τόµ. Β΄ , σ. 662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το αεροδρόµιο
της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών στο αεροδρόµιο Κεντρικής Ελλάδας-Νέας Αγχιάλου κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4660.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το παλιό αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του πρώην
Αεροδροµίου στο Ελληνικό κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2416.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄ , σ. 2812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αεροπορική
σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5240.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (βλ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την ελληνοισραηλινή άσκηση της
Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8443.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄ , σ. 2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3514, 3575.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 940.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε διαφηµίσεις
τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄ , σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργων στον
αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ.
Δ΄ , σ. 2221.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής
και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου
στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
αύξησης της εγκληµατικότητας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ ,
σ. 4216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Τζαµί των Αθηνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8781.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ενιαίος Φορέας των Δηµοσίων Μαζικών
Συγκοινωνιών Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθηνών".
(Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9569.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής
τους δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των αµειβόµενων αθλητών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1689.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναστολή κατασκευής
των αθλητικών έργων των Δήµων Γυθείου και ΄Ελους κ.λπ.
τόµ. Η΄ , σ. 5736.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις µεγάλες καθυστερήσεις
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 523.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 879, τόµ. Δ΄ , σ. 2270
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 3114.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος στο µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4701.
Αναφορά στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 79, 80, 82, 83, 84, 87.
ΑΙΔΗΨΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1200.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2385-2387, 2394-2639.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2387, 2394-2639.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόπουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4314-4519.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4314-4518.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 73117313, 7324-7554.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7313,
7324-7554.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Η΄ , σ. 5741.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 6911.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄ , σ. 8489.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄ , σ. 2812.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το
λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
συνέπειες από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της
κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄ , σ. 7672.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διάβρωση των
ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2225.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του Προεδρικού Διατάγµατος για την απαγόρευση αλιείας
στη θαλάσσια περιοχή όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2722.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο
Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9262.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο
Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9262.
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 639.
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο αλλοδαπών
πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές κ.λπ.
(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη)
τόµ. Δ΄ , σ. 2219.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει τη µεταναστευτική πολιτική.
τόµ. Ε΄ , σ. 3208-3237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που διαµένουν σε σκηνές
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την εισαγωγή αλλογενών Ελλήνων
πολιτών στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 6414.
ΑΛΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το αρχαιολογικό άλσος της
Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 2988.
ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ INTERCITY
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά
του δροµολογίου INTERCITY Αθήνα-Καρδίτσα-ΤρίκαλαΚαλαµπάκα κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6099.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την παραχώρηση και χρήση των χώρων της πρώην Αµερικανικής Βάσης στο Δήµο Νέας Μάκρης. τόµ. Β΄ ,
σ. 665.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7699.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄ , σ. 594.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κύρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α΄ Συνόδου, της ΙΓ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄ , σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 127 Προεδρικό Διάταγµα
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α΄ , σ. 2.
Ανακοινώνεται δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου

Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική
περιφέρεια Αττικής. τόµ. Α΄ , σ. 3.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης.
τόµ. Α΄ , σ. 4.
Ανακοινώνεται δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλέκας Παπαρήγα ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄
εκλογική περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄ , σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ε. Αντώναρος καταλαµβάνει την
΄Εδρα του παραιτηθέντος κ. Γ. Σουφλιά. τόµ. Α΄ , σ. 6.
Ανακοινώνονται επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ. 6, 8, 10, 90-97,
163-166, 199-294.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γ. Σουφλιά µε την οποία
παραιτείται της Βουλευτικής του ΄Εδρας στην οποία εξελέγη µε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Α΄ , σ. 6, 7.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχηµατισµού
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατός του. τόµ. Α΄ , σ.
9-11.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα µε την
οποία διατυπώνονται απόψεις σχετικά µε τον όρκο των
Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ. 12, 14.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα µε την οποία διατυπώνονται
απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ.
12-13.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΓ΄ περίοδο. τόµ. Α΄ , σ. 17.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την ΙΓ΄ Περίοδο για το αξίωµα
του Α΄ Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Νιώτης, του Β΄ Αντιπροέδρου
η κ. Ρ. Ζήση, του Γ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Αργύρης, του Δ΄
Αντιπροέδρου ο κ. Β. Πολύδωρας, του Ε΄ Αντιπροέδρου, η
κ. Β. Νικολαϊδου, του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου, ο κ. Β. Αποστολάτος και ο κ. Α. Λεβέντης του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄ , σ. 22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου οι κ.κ. Χ. Αηδόνης, Β. Κεγκέρογλου και Γ. Καρασµάνης τόµ. Α΄ , σ. 22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε. Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 181 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 183 Προεδρικό Διάταγµα
περί παραιτήσεως των µελών της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄ , σ. 36-39.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 182 Προεδρικό Διάταγµα
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περί διορισµού του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 187 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Α΄ , σ. 39-41.
Ανακοινώνεται ότι: α) Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και
Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Χ. Παπουτσή και Π. Ευθυµίου. β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας ορίζει αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π. Παναγιωτόπουλο. γ) Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Α. Ροντούλη και Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Α΄ , σ. 42.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄ , σ. 87-89.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα ορίζει ως αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Σ. Χαλβατζή και Θ. Παφίλη. τόµ. Α΄ ,
σ. 108.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
της Ολοµέλειας της Βουλής, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών, της Επιτροπής του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, των Επιτροπών Εσωτερικών
Θεµάτων της Βουλής, της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ. 295-320.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του ορίζει ως ηµέρα συζήτησης των
επικαίρων ερωτήσεών του την Παρασκευή. τόµ. Α΄ , σ.
336-337.
Ανακοινώνεται απόφαση για την παροχή τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και την
κάλυψη δαπανών για τηλεφωνικά τέλη. τόµ. Α΄ , σ. 409411.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2008 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄ , σ. 609.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Τραγάκης, µε
επιστολή του γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Αντώνης Σαµαράς. τόµ. Β΄ , σ. 784-785.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση για την συζήτηση επί
της ΄Εκθεσης του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού για
το έτος 2008 παρακολουθούν από το Συµβούλιο Απόδηµου
Ελληνισµού ο Πρόεδρος κ. Σ. Ταµβάκης, η Γραµµατέας κ.
Ο. Σαραντοπούλου και τα µέλη κ.κ. Ν. Τσιτσίγκος και Κ.
Ιωαννίδης. τόµ. Β΄ , σ. 1117.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης

των Υπουργών" : α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, β) Αναφορές κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη και κ. Ε. Στυλιανίδη και κατά του
πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ.
Μπεκίρη και γ) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ε. Στυλιανίδη.
τόµ. Β΄ , σ. 1138.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1432-1440.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 14411449.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄ , σ. 1450-1461.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄ , σ. 14871497.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε στο Σώµα, διάβηµα της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά
κόµµατα. τόµ. Γ΄ , σ. 1655.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1779-1789.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης
του κ. Κ. Ρόβλια από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
β) διορισµού του κ. Γ. Ντόλιου ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. Δ΄ , σ. 2142.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου. τόµ. Δ΄ , σ. 2327.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
την 15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
(128) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνη-
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σης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου.
τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
(128) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία προτείνει την ανανέωση της θητείας στο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας του κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091,
3093.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε την οποία προτείνει
την ανανέωση της θητείας του κ. Καρόλου Παπούλια στο
κορυφαίο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄,
σ. 3091, 3094.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία
προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον κ.
Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091, 3092.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται
ο κ. Κάρολος Παπούλιας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του τέως Υπουργού Εσωτερικών
κ. Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ε΄ , σ. 3129.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Μαρίας Δαµανάκη µε την
οποία υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου να αναλάβει καθήκοντα Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
τόµ. Ε΄ , σ. 3239-3240.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµά της στον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3674-3678.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Δ. Αυγερινοπούλου µε επιστολή της στον
Πρόεδρο της Βουλής, ενηµερώνει ότι θα της απονεµηθεί
στη Νέα Υόρκη το Διεθνές Ανθρωπιστικό Βραβείο 2010,
Παγκόσµια Υπηκοότητα Βραβείων για την Ηγεσία στο Βοηθείν την Ανθρωπότητα. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3915.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης
των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4016-4027.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελ-

λάδος (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην οικονοµική πολιτική της
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4115-4118.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2010 στο ΄ Ιδρυµα Ευγενίδου πραγµατοποιείται εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Σπάνιων Παθήσεων. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4182.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων Ταξί Owners Confederation of Hellas (ΠΟΕΙΑΤΑ)
κατέθεσε ψήφισµα, σχετικά µε τα προβλήµατα που αφορούν τον κλάδο της. τόµ. Ζ΄ , σ. 4313.
Ανακοινώνεται η αντικατάσταση του συστήµατος φωτισµού στην Αίθουσα της Ολοµέλειας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4313.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου η Βουλή των
Ελλήνων και η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου διοργανώνει ειδική ηµερίδα µε θέµα: "Εκατό χρόνια γυναικείο κίνηµα, κατακτήσεις
και οράµατα". τόµ. Ζ΄ , σ. 4594.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνουν τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες τους ως
προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο και τα µέτρα. τόµ. Ζ΄ , σ.
4619.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Ζ΄ , σ.
4871.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4897.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ΄ , σ. 4911.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον επανεκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4965.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του επανεκλεγέντος Προέ-
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δρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µετά την αναγγελία της επανεκλογής του. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄ , σ. 4966.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 12% των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων των Βουλευτών. τόµ.
Ζ΄ , σ. 5002, 5003.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 15% των αποζηµιώσεων
των Βουλευτών σε επιτροπές και θερινά τµήµατα ή αποστολές στο εξωτερικό. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5004.
Ανακοινώνεται η παράταση της µείωσης κατά 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης κάθε Βουλευτού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002,
5005.
Ανακοινώνεται η περικοπή κατά 12% των δαπανών κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5006, 5007.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 30% των επιδοµάτων Πάσχα, θερινών διακοπών και Χριστουγέννων, των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Ανακοινώνεται η µείωση των επιδοµάτων των υπαλλήλων
της Βουλής από 12-17%. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Ανακοινώνεται η σύσταση και συγκρότηση υποεπιτροπής
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για θέµατα αθλητισµού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5023-5024.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συµµετέχουν και εισφέρουν στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για
απόσβεση του δηµοσίου χρέους µε το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) συνολικά και η ενίσχυση
του λογαριασµού αυτού µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000) από τον Προϋπολογισµό
της Βουλής. τόµ. Η΄ , σ. 5307.
Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.,
ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΤΑΠ-ΟΤΕ
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους
φορέα. τόµ. Η΄ , σ. 5355-5357.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της προς τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά µέτρα. τόµ. Η΄ , σ. 5358-5363.
Ανακοινώνεται ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβόµενων Καλαθοσφαιριστών θα συµβάλει στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του δηµόσιου χρέους. τόµ.
Η΄, σ. 5436.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" α) αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα, β) καταγγελίες κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Η΄ , σ. 5507.
Ανακοινώνεται η επανασύσταση της Διακοµµατικής Επιτροπής για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, ύστερα από πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Η΄,
σ. 5659, 5660.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος, ύστερα από

πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία υποβολής των Εκθέσεων
των Διακοµµατικών Επιτροπών: α) για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και β) για τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος, ορίζεται µέχρι το τέλος της Β΄ Συνόδου. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δηµοσίων Υπαλλήλων, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ΄ , σ. 6140-6143.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Ι΄ , σ.
6618.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της κυβέρνησης. τόµ. Ι΄ , σ. 6656.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους όλων των
Βουλευτών τα συλλυπητήρια του για το θάνατο των τριών
τραπεζικών υπαλλήλων και καταδικάζει τα βίαια επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας που οδήγησαν στο χαµό τους. τόµ.
Ι΄ , σ. 6666.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα το
θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων, που προκλήθηκε
ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Ι΄ , σ. 6666.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που βρήκαν βίαιο θάνατο ύστερα απο τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄ , σ. 6666.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές Β΄
Αθήνας κ. Σ. Σακοράφα και κ. Γ. Δηµαράς, καθώς και ο
Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι΄ , σ. 6781-6782.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Θ. Μπακογιάννη
τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄ , σ. 6786-6787.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα, τη
διακοπή της παροχής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόµατος διακοπών για τους Βουλευτές, καθώς και τη
µείωση κατά 8% του επιδόµατος εξόδων κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ι΄ , σ. 7047-7052.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα την
περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας των υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και τη µείωση 8% όλων των επιδοµάτων τους. τόµ. Ι΄ , σ. 7053.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέχρι και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
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Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7311.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7559.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα της
Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7615-7620.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7683.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7702.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης της κ. Α. Γκερέκου από τη θέση
της Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και β) διορισµού του κ. Γ. Νικητιάδη ως Υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7791-7792.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8303.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι τα Διοικητικά Συµβούλια των Ενώσεων Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης, Τεχνικών Ηµερήσιου
Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας, Εφηµεριδοπωλών Αθηνών και Εφηµεριδοπωλών
Πειραιά, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την
αντίθεσή τους στο εργασιακό καθεστώς και το ασφαλιστικό
σύστηµα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8410-8412.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8515.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8752-8753.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8837.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική

Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και παραµένει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8875-8876.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας γνωστοποιεί ότι αναλαµβάνει καθήκοντα πρώτου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Π. Λαφαζάνης και
δεύτερου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Θ. Δρίτσας.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8876.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής κ. Α. Λεβέντη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι υποβάλλει
την παραίτησή του από τη θέση του Ζ΄ Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8979-8980.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος,
για τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παρά-
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βασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Κουράκης εκλέγεται ως Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9110.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
(128) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9224.
Ανακοινώνονται επιστολές του Βουλευτή κ. Α. Κοντού και
του τ. Βουλευτή κ. Θ. Ρουσόπουλου, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας
28 Ιουνίου 2010 που θα διεξαχθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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
των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και
Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ.
Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9326-9328.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9329.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι 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 των Υπουργών" και που
αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και
θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό
υλικό µέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9390-9392.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9494.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στους
πενήντα δύο διακριθέντες µαθητές από όλη την Ελλάδα στη
σειρά των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τη Βουλή
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας µε θέµα: "Δηµοκρατία και Πολιτική Ανεκτικότητα", στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου εορτασµού της Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9523.
Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9553, 9557, 9559, 9563.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν σε καµµία εργασία της Βουλής την Πέµπτη 8 Ιουλίου
2010, λόγω της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής παρά
µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9836, 9843.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9868-9871.
Ανακοινώνεται ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
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θα προτείνει τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο την παρακολούθηση της εξέλιξης για την εγγύηση της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που πρέπει να διορθωθούν. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
9907.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι στις προτάσεις που θα συζητηθούν για
τις αλλαγές στον Κανονισµό, θα συµπεριληφθεί και η πρόταση που έχει γίνει από την Επιτροπή Κανονισµού, όταν
Βουλευτής βρίσκεται σε επίσηµη αποστολή στο εξωτερικό,
να έχει τη δυνατότητα να συνυπολογίζεται µε την υπογραφή
του και σε πρόταση για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10252.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (ΠΟΑΞΙΑ), Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος (ΠΟΕΥΠΣ), Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος (ΠΟΕΠΛΣ), η Πανελλήνια ΄Ενωση Αξιωµατικών
Λιµενικού Σώµατος (ΠΕΑΛΣ) και η ΄Ενωση Αξιωµατικών
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΕΑΠΣ) κατέθεσαν ψήφισµα µε
το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους προς το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10317-10319.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνει την αντίθεσή της για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10332-10335.
Ανσκοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας, Περιβάλλοντος, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, Περιφερειών και Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424-10558.
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας την 16η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10568.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α΄ , Β΄ και Γ΄). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1, 49.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις αυτού (Α΄ ,
Β΄ και Γ΄). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1-4.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών": α) κατά του τέως Προέδρου της Κυβέρνησης β) κατά των τέως Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και γ) κατά των τέως Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 283.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής ΄Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για
κάθε σύνθεση του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 389.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο

Βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 582.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":
1) Μήνυση κατά της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,2) ΄Εγκληση κατά του τέως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη. τόµ. ΙΕ΄ , σ.
582.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 12701274.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να "υιοθετήσει" εν
τίνι τρόπω τα ανήλικα παιδιά, να αναλάβει την οικονοµική
ενίσχυση κατ΄ έτος των παιδιών µέχρι την ενηλικίωσή τους
και αν σπουδάσουν, µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, των αξιωµατικών που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης την 26η Αυγούστου
2010 και την 30η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1354.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών και η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζοµένων Οµοσπονδιών του
Κλάδου Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δηµόσιας Χρήσεως κατέθεσαν ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή
τους στην ψήφιση του νοµοσχεδίου για την απελευθέρωση
των οδικών, εµπορευµατικών µεταφορών. τόµ. ΙΖ΄ , σ.
1753-1755.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων του 1996 και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2384-2389.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4218.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄ , σ. 5877-5892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. Θ΄ , σ.
6145, τόµ. Ι΄ , σ. 7109-7150, τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7257-7288,
7290-7311, 7313-7324, 7555-7568, 7703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη στο νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
των Υδροηλεκτρικών ΄Εργων (ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη συµµετοχή των αγροτών στο πρόγραµµα παραγωγής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1822.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση κατά 12% των αναπηρικών
επιδοµάτων βάσει του ν. 3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8044.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έγκριση µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6421.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε εκκρεµότητες
στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004. τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
αναπτυξιακό-επενδυτικό νόµο κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1782.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2486-2505.
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης και αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 682.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εργατοϋπαλλήλων, των αυταπασχολούµενων επαγγελµατιών και αγροτών
κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1687.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στην 1η Δεκεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά
του AIDS. τόµ. Β΄ , σ. 817.
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4655.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ι΄ , σ. 6634, 6635, 6636, 6651.
Αναφορά στην επίσκεψη στην Αθήνα του Πρωθυπουργού
της Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄ , σ. 7163, 7171, 1716,
7178, 7179, 7181, 7184.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής και στη λειτουργία αυτής µε προσωπικό ασφαλείας.
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9836, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847,
9851.
Αναφορά στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 78, 80, 82, 84.
Αναφορά στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 79, 80, 82, 83, 84, 87.
Αναφορά στη συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών. τόµ.
ΙΕ΄ , σ. 405, 417, 418, 419, 425, 433, 434, 535, 536, 538.
Αναφορά στις πρόσφατες πληµµύρες που έπληξαν το Νοµό Αργολίδας. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1221.

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε αυτά τα προγράµµατα, τα
µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αύξηση της
ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
στήριξη των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9485.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκµετάλλευση
ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ.
1466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας
για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της
θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9011, 94929531, 9575.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Β΄ , σ. 1158.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε
ανθρωπιστική
βοήθεια
και
καταδίκη
αυτών.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8129-8131, 8290, 8294, 8297, 8309, 8318,
8319, 8431, 8443, 8445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίθεση του Πολεµικού Ναυτικού του
Ισραήλ εναντίον πλοίων µε ανθρωπιστική βοήθεια κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο
πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8789.
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Β΄ ,
σ. 1204.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
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των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ.
2228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού ΄Εβρου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4220.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πληµµύρες
στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική και
την αντιπληµµυρική προστασία. (Επερωτώντες: Είκοσι
(20)Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄ , σ. 4666.
ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 711.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. τόµ. Δ΄,
σ. 2694-2698.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. (Απερρίφθη). τόµ. Δ΄ , σ. 2698.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4722-4725.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. Ζ΄ , σ. 4725.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Η΄ , σ. 5073-5079.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η΄ , σ. 5079.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄ ,
σ. 7726-7730.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7730.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Νέα Δηµοκρατία για τα άρθρα 3, 4, 11, 15,
16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9668-9678.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
για τα άρθρα 3, 4, 11, 15, 16, 27, 38, 74, και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ΄ , σ.
9678.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄ , σ. 511-515.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ΄ ,
σ. 515.
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποστρατεία του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων, Βίας (ΔΑΕΕΒ) και τις οµαδικές µεταθέσεις στελεχών
της κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 467.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
πρόταση για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3673.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε στο Σώµα, διάβηµα της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά
κόµµατα. τόµ. Γ΄ , σ. 1655.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσε ψήφισµά της στον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3674-3678.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην οικονοµική πολιτική της
Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4115-4118.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα, στο ο-
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ποίο συµπεριλαµβάνουν τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες
τους ως προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο και τα µέτρα.
τόµ. Ζ΄ , σ. 4619.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ΄ , σ. 4911, τόµ. Ι΄ , σ. 6656.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δηµοσίων Υπαλλήλων, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ΄ , σ. 6140-6143.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7615-7620.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του
Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 98689871.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10332-10335.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε αυτά τα προγράµµατα, τα
µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση–Συζήτηση -Ψήφιση). τόµ. Β΄ , σ. 873, τόµ. Γ΄ , σ. 12491286, 1287-1332, 1361-1411, 1561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της απορρόφησης των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ στο Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4231.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9396.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) τόµ. Β΄ , σ.
935.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2658.

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (βλ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ)
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση του
3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου στο Δήµο Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3730.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 757.
ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΑΠΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9288.
Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς να αναβληθούν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010 ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9774, 9784.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής και στη λειτουργία αυτής µε προσωπικό ασφαλείας.
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9836, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847,
9851.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών. (Προτείνοντες Βουλευτές: η Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Ι΄ , σ. 7004.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3137, τόµ. Ζ΄ , σ.
4303-4309.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη
νοσοκοµειακών αποβλήτων σε χωµατερές. τόµ. Ε΄ , σ.
2817.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΞΙΚΑ (βλ. ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (βλ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (βλ. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄ ,
σ. 7047-7066.
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 647,
τόµ. Β΄ σ. 1010-1036, 1037-1087 τόµ. Γ΄ , σ. 1245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1821.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µηχανισµό εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄ , σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τις έντονες βροχοπτώσεις
στο Νοµό Φλώρινας.τόµ. Α΄ , σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό
Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες
του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 946.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους καλλιεργητές Πέλλας που έχουν πληγεί από ακαρπία
και µειωµένη παραγωγή κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5835.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10301.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3667.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄
σ. 9002.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ.
2228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού ΄Εβρου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4220.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων-αποζηµιώσεων-οφειλών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4214.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εξισωτικών αποζηµιώσεων 2008 και 2009 στους αγροτοκτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8845.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007"
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 477-512, 540-567, 571.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2008 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄ , σ. 609.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2008". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3628-3653,
3853-3866.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στ γαλακτοβιοµηχανία
"ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο της
εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση εργαζοµένων στο έργο του φράγµα-
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τος Αχυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ.
1468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3724.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄ , σ. 4150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία ΦΑΓΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην
εταιρεία ΜΕΤΚΑ στον Βόλο κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 7097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Οµίλου Μυτιληναίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ" κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων
στο εστιατόριο "BANQUET" στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1522.
ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4541.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική. τόµ.
Α΄ , σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της χωµατερής ΄Ανω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµική
και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας από τη διαχείριση των
απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη
διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5843.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την άµεση ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Γύθειο κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1356.
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κίνητρα και τις τυχόν αλλαγές για
την απόσυρση παλαιών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του µέτρου της απόσυρσης ρυπογόνων οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 676.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-112009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του
µέτρου απόσυρσης οχηµάτων» καθώς και διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα
για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ
181 Α΄ ), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη "Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄ "". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄ , σ. 918, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 38953927.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄ , σ. 87-89.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
της Ολοµέλειας της Βουλής, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών, της Επιτροπής του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, των Επιτροπών Εσωτερικών
Θεµάτων της Βουλής, της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
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Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ. 295-320.
Συζήτηση και ψήφιση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Α΄ , σ. 378.
Ανακοινώνεται απόφαση για την παροχή τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και την
κάλυψη δαπανών για τηλεφωνικά τέλη. τόµ. Α΄ , σ. 409411.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
την 15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ ,
σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄ , σ. 2915.
΄Εγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόµατος
ολόκληρου του Σώµατος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας και την εκλογή του. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 12% των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων των Βουλευτών.
τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5003.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 15% των αποζηµιώσεων
των Βουλευτών σε επιτροπές και θερινά τµήµατα ή αποστολές στο εξωτερικό. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5004.
Ανακοινώνεται η παράταση της µείωσης κατά 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης κάθε Βουλευτού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002,
5005.
Ανακοινώνεται η περικοπή κατά 12% των δαπανών κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5006, 5007.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 30% των επιδοµάτων Πάσχα, θερινών διακοπών και Χριστουγέννων, των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Ανακοινώνεται η µείωση των επιδοµάτων των υπαλλήλων
της Βουλής από 12-17%. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Ανακοινώνεται η σύσταση και συγκρότηση υποεπιτροπής
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για θέµατα αθλητισµού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5023-5024.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄ )". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9978.
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄ )". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10390-10565.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α΄ , Β΄ και Γ΄ ). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1, 49.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις αυτού (Α΄ ,
Β΄ και Γ΄ ). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1-4.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να "υιοθετήσει" εν
τίνι τρόπω τα ανήλικα παιδιά, να αναλάβει την οικονοµική
ενίσχυση κατ΄ έτος των παιδιών µέχρι την ενηλικίωσή τους
και αν σπουδάσουν, µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, των αξιωµατικών που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης την 26η Αυγούστου
2010 και την 30η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1354.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων του 1996 και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2384-2389.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριασίου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ.
6419.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση του Βουλευτή κ. Γ. Καρασµάνη από τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς την Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων διαµαρτυρόµενος για τη µη απάντηση της ερώτησής του από την Υπουργό. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
4044, 4045.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά κριτήρια – Σύ-
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σταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις». τόµ. Η΄ , σ. 5126
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: “Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και
βοηθηµατούχους του Δηµοσίου”. τόµ. Ι΄, σ. 6891
Δήλωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9773.
Αναίρεση της δήλωσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει
από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9783.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 642.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
του αρδευτικού έργου Ανάβαλου στο Νοµό Αργολίδας. τόµ.
Δ΄ , σ. 2311.
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του
µονοπατιού Αρχαίας ΄ Ηλιδας-Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 8780.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7243.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργων στον
αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ.
Δ΄ , σ. 2221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διοικητική και υπηρεσιακή υπαγωγή του Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα κ.λπ.
τόµ. Δ΄ , σ. 2660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το αρχαιολογικό άλσος της
Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 2988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό χώρο της ΄
Ηλιδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης κ.λπ. τόµ. Η΄ ,
σ. 5735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8382.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄ , σ. 2812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και
AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απασχόληση
των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9837.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς
από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 339.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς
από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 339.
ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων). τόµ. Β΄ , σ. 1161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
πρόταση για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3673.
ΑΣΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές
κ.λπ.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη) τόµ. Δ΄ , σ. 2219.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Ανακοινώνονται επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ. 6, 8, 10, 90-97,
163-166, 199-294.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η΄ , σ. 5478, τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7595-7620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄ , σ. 5569,
τόµ. Θ΄ , σ. 6302-6342, 6344-6403, τόµ. Ι΄ , σ. 6540.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αλλαγή του
καθεστώτος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ.
1345.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Σύστηµα Προστασίας και Ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ.
569, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1075-1118, 1137-1177, 1211.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και
"ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄ , σ. 6922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 7104.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄ , σ. 5569,
τόµ. Θ΄ , σ. 6302-6342, 6344-6403, τόµ. Ι΄ , σ. 6540.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9337, τόµ. ΙΕ΄ , σ. 156-203, 205-229, 319.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 357.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση
Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 591, τόµ. Δ΄ , σ. 20052029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση της
φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ.
τόµ. Β΄ , σ. 718.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χώρο της υγείας. (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄ , σ. 721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το φορέα απονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄ , σ. 964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές
παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και
στα φάρµακα. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8449.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ζ΄ , σ. 4276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Θ΄ , σ. 6165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9279.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9311, τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9658-9715, 97179764, 9765-9822, 9840-9970, 10058.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη στελέχωση του
Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑµεΑ) στο Νοµό
Αργολίδας. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3773.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
ρατσιστική ενέργεια σε βάρος µαθητή µε ειδικές ανάγκες
κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4537.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν.
3794/2009. τόµ. Ζ΄ , σ. 4700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον
διορισµό Γονιών-Εκπαιδευτικών παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5166.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η
"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε."
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση του
ΜΕΤΡΟ από Χαϊδάρι και Κορυδαλλό προς Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1686.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η
"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε."
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9544.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. (Επερωτώντες: Δώδεκα
(12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ. 2726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7204.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αποφυγή θανατηφόρων ατυχηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Η΄ , σ. 5162.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄ , σ. 8489.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απασχόληση
των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9837.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κίνητρα και τις τυχόν αλλαγές για
την απόσυρση παλαιών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα προβλήµατα από
την εφαρµογή του άρθρου 48 του ν. 3772/2009 κ.λπ. τόµ.
Ε΄ , σ. 2941.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων. τόµ. Η΄ , σ. 5338.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1286, τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1691-1726,
1727-1765, 1830.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ελληνική βιοµηχανία συναρµολόγησης οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
Θ΄ , σ. 5873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
την παραγωγή αυτοκινήτων στη Μακεδονία κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1389.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του Νοµού
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 7101.
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄ Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων από το Αφγανιστάν
και τις άλλες χώρες. τόµ. Α΄ , σ. 525.
ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αφρικανικής ΄Ενωσης". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄ , σ. 4238.
ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 642.
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Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χ. Ζώη και β) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Τσιάρα, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τόµ.
Β΄ , σ. 938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 967.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. (Επερωτώντες:
Δέκα (10) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
1983-2004.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε υλοποίηση
των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του ποταµού
Αχελώου. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄ , σ. 6500.
Β
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3137, τόµ. Ζ΄ , σ.
4303-4309.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάσωση των Βασιλικών
Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6223.
ΒΕΝΖΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8126.
ΒΕΡΓΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάσωση των Βασιλικών
Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6223.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 647,
τόµ. Β΄ , σ. 1010-1036, 1037-1087, τόµ. Γ΄ , σ. 1245.
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών. τόµ. Β΄ , σ. 688-695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης ε-

πεισοδίων κατά την 6 Δεκεµβρίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης) τόµ. Β΄ , σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων) τόµ. Β΄ , σ. 1161.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το βιβλίο που προτάθηκε
για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.λπ. τόµ. Δ΄ ,
σ. 2222.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
έναρξη διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 534.
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παχυσαρκία
και το νέο βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5747.
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων από βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές από
τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9260.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριασίου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ.
6419.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. Β΄ , σ. 942.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
10299.
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των εκτάσεων των ελληνικών τουριστικών ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την παραχώρηση στους Δήµους κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ.
5743.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους αφ΄ ενός και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφ΄ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων της τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄ , σ. 7071, τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9009-9012.
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ε. Αντώναρος καταλαµβάνει την
΄Εδρα του παραιτηθέντος κ. Γ. Σουφλιά. τόµ. Α΄ , σ. 6.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γ. Σουφλιά µε την οποία
παραιτείται της Βουλευτικής του ΄Εδρας στην οποία εξελέγη µε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Α΄ , σ. 6, 7.
Ανακοινώνονται επιστολές σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο των Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ. 6, 8, 10, 90-97,
163-166, 199-294.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄
Συνόδου της Βουλής (Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009).
τόµ. Α΄ , σ. 12.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 181 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 183 Προεδρικό Διάταγµα
περί παραιτήσεως των µελών της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄ , σ. 36-39.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 182 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 187 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Α΄ , σ. 39-41.
Ανακοινώνεται ότι: α) Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και
Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Χ. Παπουτσή και Π. Ευθυµίου. β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας ορίζει αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π. Παναγιωτόπουλο.γ) Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Α. Ροντούλη και Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Α΄ , σ. 42.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα ορίζει ως αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Σ. Χαλβατζή και Θ. Παφίλη. τόµ. Α΄ ,
σ. 108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Α. Μπατζελή σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α΄ , σ.
190-192.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Τζέκη. τόµ. Β΄ , σ. 839.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Α. Τσίπρα. τόµ. Β΄ , σ. 936, 937.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Χ. Καστανίδη. τόµ. Β΄ , σ. 1054.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Δαµανάκη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Β. Οικονόµου, Σ.
Αρναουτάκη, Ε. Βενιζέλου, Ε. Καϊλή, Σ. Βούγια και Ε. Δαµιανάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄ , σ. 1074-1087.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" : α) Μηνυτήρια κατά του πρώην Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, β) Αναφορές
κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Μ. Λιάπη και κ. Ε. Στυλιανίδη και κατά του πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Μπεκίρη και
γ) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Β΄ , σ.
1138.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοχοΐδη, Θ. Δρίτσα και Γ. Νιώτη. τόµ. Β΄ , σ. 1160,
1161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Τσίπρα. τόµ. Β΄ , σ. 1164.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Ζώη. τόµ. Γ΄ , σ. 1324.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζώη, Ι. Ραγκούση και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Γ΄ , σ. 1328,
1329.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα και Π. Ευθυµίου. τόµ. Γ΄ , σ. 1482.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Φ. Σαχινίδη και Β. Νικολαΐδου. τόµ. Γ΄ ,
σ. 1647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Λεβέντη και Π. Ευθυµίου. τόµ. Γ΄ , σ.
1777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Βελόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2072.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Γ. Νικητιάδη. τόµ. Δ΄ , σ. 2101.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης
του κ. Κ. Ρόβλια από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
β) διορισµού του κ. Γ. Ντόλιου ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. Δ΄ , σ. 2142.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Π. Λαφαζάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. Δ΄ , σ.
2160, 2161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Μ. Ξενογιαννακοπούλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2188.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Χ. Παπουτσή. τόµ. Δ΄ , σ. 2196,
2197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα, Α. Γεωργιάδη και Γ. Νιώτη. τόµ. Δ΄ , σ. 2198,
2199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Λ. Κατσέλη. τόµ. Δ΄ , σ. 2207.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη, Γ. Νιώτη. τόµ. Δ΄ , σ. 2291.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" µήνυση κατά του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου. τόµ. Δ΄ , σ. 2327.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέ-
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λη, Α. Γκερέκου και Π. Μπεγλίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄ , σ. 2355-2358.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2385-2387, 2394-2639.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2387, 2394-2639.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λεβέντη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Δ΄ , σ. 2683.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Δ΄ , σ. 2693.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2693.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Για την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για
την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε΄ ,
σ. 2777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Βαγιωνά και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄ , σ. 2912.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄ , σ. 2913.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Ε΄ , σ. 2970, 2971.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου και Α. Ροντούλη. τόµ. Ε΄ , σ. 2972.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Κοραντή και Α. Κακλαµάνη. τόµ. Ε΄ , σ. 3088.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του τέως Υπουργού Εσωτερικών
κ. Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ε΄ , σ. 3129.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Ε΄ , σ. 3189.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοχοϊδη, Γ. Καρατζαφέρη, Π. Παυλόπουλου και Φ.
Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄ , σ. 3229, 3230.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νάκου, Ι. Ραγκούση, Χ. Ζώη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ.
Ε΄ , σ. 3230, 3231, 3232.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Μαρίας Δαµανάκη µε την
οποία υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου να αναλάβει καθήκοντα Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
τόµ. Ε΄ , σ. 3239-3240.
Ορκωµοσία του Βουλευτή του κ. Μ. Λάµπρου σε αντικατάσταση της κ. Μ. Δαµανάκη που παραιτήθηκε. τόµ. Ε΄ , σ.
3241.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη, Χ. Παπουτσή και Ρ. Ζήση. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3700.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3702, 3705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3703,
3704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3703,
3704.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Ι. Μανιάτη, Γ. Παπανδρέου, Α. Αγάτσα, Τ. Ιατρίδη, Α.
Τόλκα, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Μ. Παντούλα, Γ. Πεταλωτή
και Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3814-3824.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Π. Ευθυµίου και Α. Λεβέντη. τόµ. ΣΤ΄ ,
σ. 4008.
Αποχώρηση του Βουλευτή κ. Γ. Καρασµάνη από τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς την Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων διαµαρτυρόµενος για τη µη απάντηση της ερώτησής του από την Υπουργό. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
4044, 4045.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόπουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4314-4519.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόπουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4314-4518.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Διαµαντίδη και Α. Γεωργιάδη. τόµ. Ζ΄ , σ. 4729, 4730,
4731.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Χρυσανθακόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4746, 4747.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Ζ΄ , σ. 4780.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τσίπρα, Π. Ευθυµίου και Α. Πλεύρη. τόµ. Ζ΄ , σ. 4786.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,
Δ. Ρέππα, Γ. Παπανδρέου, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α.
Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Τ. Ιατρίδη, Θ. Ροµπόπουλου, Ε. Τσουρή, Κ. Παπασιώζου, Κ. Μητσοτάκη, Ο.
Κεφαλογιάννη και Δ. Αυγερινοπούλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Ζ΄ , σ. 4827-4845.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Ζ΄ , σ.
4871.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Διαµαντίδη, Π. Παυλόπουλου και Β. Πολύδωρα. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Θ. Τζάκρη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Ζ΄ , σ.
4887.
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Αναφορά του Προέδρου της Βουλής ότι για τη συµµετοχή
των Βουλευτών στις συνεδριάσεις των Εξεταστικών Επιτροπών δεν καταβάλλεται κανένα επίδοµα. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,
Δ. Ρέππα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α. Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Μητσοτάκη,
Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄ , σ. 4932, 4946.
Αναφορά επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ζ΄ , σ. 50025009.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 12% των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων των Βουλευτών.
τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5003.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 15% των αποζηµιώσεων
των Βουλευτών σε επιτροπές και θερινά τµήµατα ή αποστολές στο εξωτερικό. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5004.
Ανακοινώνεται η παράταση της µείωσης κατά 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης κάθε Βουλευτού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002,
5005.
Ανακοινώνεται η περικοπή κατά 12% των δαπανών κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5006, 5007.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 30% των επιδοµάτων Πάσχα, θερινών διακοπών και Χριστουγέννων, των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. Η΄ , σ. 5092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζίµα και Α. Ροντούλη. τόµ. Η΄ , σ. 5092.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ)
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η΄ , σ. 5126.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η΄ , σ. 5304.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συµµετέχουν και εισφέρουν στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για
απόσβεση του δηµοσίου χρέους µε το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) συνολικά και η ενίσχυση
του λογαριασµού αυτού µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000) από τον Προϋπολογισµό
της Βουλής. τόµ. Η΄ , σ. 5307.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη, Θ. Πάγκαλου, Ν. Καραθανασόπουλου και Ε. Αργύρη. τόµ. Η΄ , σ. 5504, 5505.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" α) αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα, β) καταγγελίες κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Η΄ , σ. 5507.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λυκουρέντζου, Φ. Σαχινίδη και Ε. Αργύρη. τόµ. Η΄ , σ.
5529.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Παπανδρέου, Α. Τόλκα, Μ. Τιµοσίδη, Α. Γκερέκου, Α. Νεράντζη και Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄ , σ. 5629-5635.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη και Ρ. Ζήση. τόµ. Η΄ , σ. 5742, 5743.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Θ΄ , σ. 5835.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ Ε.
Κεφαλογιάννη και Ε. Στρατάκη. τόµ. Θ΄ , σ. 6012.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Β. Νικολαΐδου και Ρ. Ζήση. τόµ. Θ΄ , σ.
6123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Κριτσωτάκη, Α. Γεωργιάδη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Θ΄ ,
σ. 6357, 6358.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου τόµ. Θ΄ ,
σ. 6471.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της Βουλευτικής σύνταξης". (Προτείνοντες Βουλευτές: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Ι΄ , σ. 6497.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λυκουρέντζου, Α. Ροντούλη και Ι. Αµοιρίδη. τόµ. Ι΄ , σ.
6604.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Α. Ροντούλη και Ε. Αργύρη. τόµ. Ι΄ ,
σ. 6612, 6613.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Ι΄ , σ.
6618.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Κ. Καρτάλη, Θ. Ροµπόπουλου, Ρ. Ζήση
και Χ. Χάϊδου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι΄ , σ. 6667-6673.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Καρτάλη, Χ. Παπουτσή, Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄ , σ. 6776-6780.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές Β΄
Αθήνας κ. Σ. Σακοράφα και κ. Γ. Δηµαράς, καθώς και ο
Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι΄ , σ. 6781-6782.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Θ. Μπακογιάννη
τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄ , σ. 6786-6787.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄ , σ. 6891.
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών. (Προτείνοντες Βουλευτές: η Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Ι΄ , σ. 7004.
Συζήτηση επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄ ,
σ. 7047-7066.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα, τη
διακοπή της παροχής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόµατος διακοπών για τους Βουλευτές, καθώς και τη
µείωση κατά 8% του επιδόµατος εξόδων κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ι΄ , σ. 7047-7052.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 73117313, 7324-7554.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7313,
7324-7554.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7559.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7683.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Ι. Ραγκούση. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7785.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης της κ. Α. Γκερέκου από τη θέση
της Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και β) διορισµού του κ. Γ. Νικητιάδη ως Υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7791-7792.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη, Ι. Ραγκούση και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
7896.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Σ. Χαλβατζή, Ι. Πρωτούλη, Ν. Μωραΐτη, Ι. Γκιόκα, Α.
Σκυλλάκου, Α. Τζέκη, Σ. Σκοπελίτη, Α. Νάνου, Ι. Λαµπρό-

πουλου, Α. Κουράκη, Κ. Χατζηδάκη και Γ. Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄ , σ. 79277944.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βλατή, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7972.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τασούλα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7992.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Α. Κουράκη, Ε.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη και Α. Γκερέκου σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7993-7999,
8000-8005.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη και Κ. Μουσουρούλη. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8317.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8346, 8347.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Β. Αποστολάτου. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8720.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8752-8753.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και παραµένει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8875-8876.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς γνωστοποιεί ότι αναλαµβάνει καθήκοντα πρώτου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Π. Λαφαζάνης και δεύτερου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Θ. Δρίτσας. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
8876.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού και Χ. Καστανίδη. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8904.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Αυγερινοπούλου, Χ. Καστανίδη και Β. Αποστολάτου.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8957-8958.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής κ. Α. Λεβέντη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι υποβάλλει
την παραίτησή του από τη θέση του Ζ΄ Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8979-8980.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδαφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υ-
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πουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ν. Σηφουνάκη. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9310.
Ανακοινώνονται επιστολές του Βουλευτή κ. Α. Κοντού και
του τ. Βουλευτή κ. Θ. Ρουσόπουλου, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας
28 Ιουνίου 2010 που θα διεθαχθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για

σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα,
Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9326-9328.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
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τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.

Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9329.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Χυτήρη, Ε. Καϊλή, Α. Νεράντζη, Α. Μπατζελή και Ι.
Δριβελέγκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9372-9377.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι 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 τυ
ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και
θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό
υλικό µέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9378.
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Δήλωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9773.
Αναίρεση της δήλωσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει
από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9783.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµένου, Ι. Μανιάτη, Μ. Βορίδη, Β.
Γερανίδη, Γ. Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη και Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9790-9799.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ραγκούση, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµµένου, Ι. Μανιάτη, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Βορίδη, Β. Γερανίδη, Γ.
Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη, Σ. Χαλβατζή και Α. Λεβέντη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9912-9924.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Α. Κακλαµάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
10122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη, Α. Κακλαµάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
10123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Λέγκα. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10209.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Χ. Αηδόνη,
Χ. Καστανίδη, Σ. Βούγια, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Καµµένου,
Α. Παπαρήγα, Σ. Χαλβατζή, Γ. Ψαριανού, Α. Λεβέντη, Ε.
Αυγενάκη και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4,
6, 7, 10, και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10351-10364.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά, Η. Καρανίκα και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 57.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 194.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 199.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών": α) κατά του τέως Προέδρου της Κυβέρνησης β) κατά των τέως Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και γ) κατά των τέως Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 283.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 582.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":
1) Μήνυση κατά της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, 2)΄Εγκληση κατά του τέως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη. τόµ. ΙΕ΄ , σ.
582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄ , σ.
741, 742.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Α. Ροντούλη και Μ. Τζελέπη. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ.
1091, 1092.
Ευχές στον Υπουργό κ. Κ. Σκανδαλίδη για την ανάληψη
κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1211.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 12701274.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Πολύδωρα, Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ.
ΙΣΤ΄ , σ. 1573.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιου Τσίπρα ότι δεν θα συµµετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2461.
ΒΟΥΛΗ
Κύρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α΄ Συνόδου, της ΙΓ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄ , σ. 1.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την ΙΓ΄ Περίοδο για το αξίωµα
του Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Νιώτης, του Β΄ Αντιπροέδρου η κ.
Ρ. Ζήση, του Γ΄ Αντιπρόεδρου ο κ. Ε. Αργύρης, του Δ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Β. Πολύδωρας, του Ε΄ Αντιπροέδρου η
κ. Β. Νικολαϊδου, του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Β. Αποστολάτος και ο κ. Α. Λεβέντης του Ζ΄ Αντιπροέδρου. τόµ. Α΄ ,
σελ. 22
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψη-
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φοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου, οι κ.κ. Χ. Αηδόνης, Β. Κεγκέρογλου και Γ. Καρασµάνης. τόµ. Α΄ , σελ.
22
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου, οι κ.κ. Κ.
Γιαννακοπούλου, Ε. Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ.
Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας τόµ. Α΄ , σελ. 22
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 127 Προεδρικό Διάταγµα
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α΄ , σ. 2.
Ανακοινώνεται δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική
περιφέρεια Αττικής. τόµ. Α΄ , σ. 3.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης.
τόµ. Α΄ , σ. 4.
Ανακοινώνεται δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλέκας Παπαρήγα ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄
εκλογική περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄ , σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ε. Αντώναρος καταλαµβάνει την
΄Εδρα του παραιτηθέντος κ. Γ. Σουφλιά. τόµ. Α΄ , σ. 6.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γ. Σουφλιά µε την οποία
παραιτείται της Βουλευτικής του ΄Εδρας στην οποία εξελέγη µε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Α΄ , σ. 6, 7.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχηµατισµού
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατός του. τόµ. Α΄ , σ.
9-11.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄
Συνόδου της Βουλής (Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009).
τόµ. Α΄ , σ. 12.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄ , σ. 12.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα µε την
οποία διατυπώνονται απόψεις σχετικά µε τον όρκο των
Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ. 12, 14.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεκας Παπαρήγα µε την οποία διατυπώνονται
απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ. Α΄ , σ.
12-13.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
της Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ.
17.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄ , σ. 17.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Α΄ , σ. 17-20.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή Αντιπροέδρων,
Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄ , σ. 21-23.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄ , σ. 27, 28,

123, 124, 187, 322, 329, τόµ. Β΄ , σ. 798, 965, τόµ. Γ΄ , σ.
1395, 1396, 1498, τόµ. Δ΄ , σ. 2076, 2218, 2220, 2341,
2342, 2694, 2714, 2740, τόµ. Ε΄, σ. 2828, 2936, τόµ. ΣΤ΄
, σ. 3651, 3652, 3698, 3699, 3700, 3701, 4066, 4067,
4176, τόµ. Ζ΄ , σ. 4825, 4931, τοµ. Η΄ , σ. 5288, 5296,
5569, 5583, 5641, 5642, 5644, 5707, 5750, τόµ. Θ΄ , σ.
6129, 6448, 6449, τόµ. Ι΄ , σ. 6727, 6728, 6748, 6749,
6750, 6776, 6794, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888,
6889, 6891, 6892, 6893, 7007, 7018, 7019, 7034, 7035,
7050, 7103, 7104, 7106, 7119, τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7209, 7211,
7251, 7294, 7295, 7591, τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7948, 7985, 7986,
7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 8009, 8323, 8324, 8333,
8337, 8338, 8339, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9198, 9206, 9543, 9544,
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9723, 9724, 9781, 9803, 9816, 9819, 9853,
9836, 9842, , 9910, 9911, 9967, 10211, 10246, 10247,
10309, 10310, 10327, 10368, 10369,τόµ. ΙΕ΄ , σ. 198,
377, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1090, 1091, 1306, 1307, 1470, 1471,
1560, τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1691
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 181 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 183 Προεδρικό Διάταγµα
περί παραιτήσεως των µελών της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄ , σ. 36-39.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 182 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄ , σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 187 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Α΄ , σ. 39-41.
Ανακοινώνεται ότι: α) Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και
Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Χ. Παπουτσή και Π. Ευθυµίου. β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας ορίζει αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π. Παναγιωτόπουλο. γ) Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Α. Ροντούλη και Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Α΄ , 42.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄ , σ. 49, 50, 124,
125, τόµ. Β΄ , σ. 687, 842, 890, 936, τόµ. Δ΄ , σ. 2133,
2134, 2181, 2331, τόµ. Ε΄ , σ. 2915, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3700,
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 4044, 4045, τόµ. Ζ΄ , σ.
4866, 4928, τόµ Η΄ , σ. 5067, 5071, 5072, 5074, 5234,
5296, 5297, 5305, 5307, 5380, 5310, τόµ. Θ΄ , σ. 6176,
6320, 6381, 6393, 6394, 6396, 6398, τόµ. Ι΄ , σ. 6618,
6767, 6917, 6919,, τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7724, τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8716,
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8940, 9208, τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9677, 9678, 9682,
9873, τόµ. ΙΕ΄ , σ. 65, 85, 200, 201, 418, 419, 525, τόµ.
ΙΖ΄ , σ. 1857, 2440, 2441, 2442, 2452, 2454, 2455, 2507,
2509, 2522.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄ , σ. 87-89.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα ορίζει ως αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκ-
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προσώπους τους κ.κ. Σ. Χαλβατζή και Θ. Παφίλη. τόµ. Α΄ ,
σ. 108.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του ορίζει ως ηµέρα συζήτησης των
επικαίρων ερωτήσεών του την Παρασκευή. τόµ. Α΄ , σ.
336-337.
Συζήτηση και ψήφιση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Α΄ , σ. 378.
Ανακοινώνεται απόφαση για την παροχή τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και την
κάλυψη δαπανών για τηλεφωνικά τέλη. τόµ. Α΄ , σ. 409411.
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄ , σ. 471-475.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Τραγάκης, µε
επιστολή του γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Αντώνης Σαµαράς. τόµ. Β΄ , σ. 784-785.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση για την συζήτηση επί
της ΄Εκθεσης του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού για
το έτος 2008 παρακολουθούν από το Συµβούλιο Απόδηµου
Ελληνισµού ο Πρόεδρος κ. Σ. Ταµβάκης, η Γραµµατέας κ.
Ο. Σαραντοπούλου και τα µέλη κ.κ. Ν. Τσιτσίγκος και Κ.
Ιωαννίδης. τόµ. Β΄ , σ. 1117.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1432-1440.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 14411449.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄ , σ. 1450-1461.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄ , σ. 14871497.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε στο Σώµα, διάβηµα της Ανωτάτης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά
κόµµατα. τόµ. Γ΄ , σ. 1655.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1779-1789.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την ο-

ποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης
του κ. Κ. Ρόβλια από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
β) διορισµού του κ. Γ. Ντόλιου ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. Δ΄ , σ. 2142.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄ , σ. 2765-2801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2765.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
την 15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ ,
σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου ου
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Θ. Μπακογιάννη, Β. Παπανδρέου, Α. Νταλάρα,
Γ. Χαραλαµπόπουλου, Χ. Πρωτόπαπα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ.
Παπαδηµούλη, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Μ. Κατρίνη, Ν. Δένδια, Ρ.
Ζήση, Ε. Παπαχρήστου, Σ. Χατζηγάκη, Α. Γεωργιάδη, Α.
Γιαννόπουλου και Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄ , σ. 2839-2861.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875-2916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την α-
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ποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία προτείνει την ανανέωση της θητείας στο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας του κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091,
3093.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε την οποία προτείνει
την ανανέωση της θητείας του κ. Καρόλου Παπούλια στο
κορυφαίο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄,
σ. 3091, 3094.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία
προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον κ.
Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091, 3092.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται
ο κ. Κάρολος Παπούλιας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
΄Εγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόµατος
ολόκληρου του Σώµατος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας και την εκλογή του. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Μαρίας Δαµανάκη µε την
οποία υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου να αναλάβει καθήκοντα Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
τόµ. Ε΄ , σ. 3239-3240.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµά της τον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3674-3678.
Συζήτηση επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄ , σ. 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704,
3705.
Ανακοινώνεται ότι 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων
δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4016-4027.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4115-4118.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγε-

θών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων Ταξί Owners Confederation of Hellas (ΠΟΕΙΑΤΑ)
κατέθεσε ψήφισµα, σχετικά µε τα προβλήµατα που αφορούν τον κλάδο της. τόµ. Ζ΄ , σ. 4313.
Ανακοινώνεται η αντικατάσταση του συστήµατος φωτισµού στην Αίθουσα της Ολοµέλειας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4313.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου η Βουλή των
Ελλήνων και η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου διοργανώνει ειδική ηµερίδα µε θέµα: "Εκατό χρόνια γυναικείο κίνηµα, κατακτήσεις
και οράµατα". τόµ. Ζ΄ , σ. 4594.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνουν τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες
τους ως προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο και τα µέτρα.
τόµ. Ζ΄ , σ. 4619.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4897.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ΄ , σ. 4911.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον επανεκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4965.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του επανεκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µετά την αναγγελία της επανεκλογής του. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 12% των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων των Βουλευτών.
τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5003.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 15% των αποζηµιώσεων
των Βουλευτών σε επιτροπές και θερινά τµήµατα ή αποστολές στο εξωτερικό. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002, 5004.
Ανακοινώνεται η παράταση της µείωσης κατά 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης κάθε Βουλευτού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5002,
5005.
Ανακοινώνεται η περικοπή κατά 12% των δαπανών κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5006, 5007.
Ανακοινώνεται η µείωση κατά 30% των επιδοµάτων Πάσχα, θερινών διακοπών και Χριστουγέννων, των Βουλευτών. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
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Ανακοινώνεται η µείωση των επιδοµάτων των υπαλλήλων
της Βουλής από 12-17%. τόµ. Ζ΄ , σ. 5008.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ)
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η΄ , σ. 5126.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συµµετέχουν και εισφέρουν στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για
απόσβεση του δηµοσίου χρέους µε το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) συνολικά και η ενίσχυση
του λογαριασµού αυτού µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000) από τον Προϋπολογισµό
της Βουλής. τόµ. Η΄ , σ. 5307.
Ανακοινώνεται η επανασύσταση της Διακοµµατικής Επιτροπής για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, ύστερα από πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Η΄,
σ. 5659, 5660.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος ύστερα από
πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία υποβολής των Εκθέσεων
των Διακοµµατικών Επιτροπών: α) για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και β) για τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος, ορίζεται µέχρι το τέλος της Β΄ Συνόδου. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δηµοσίων Υπαλλήλων, η (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), κατέθεσε ψήφισµα µε το
οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ΄ , σ. 6140-6143.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της κυβέρνησης. τόµ. Ι΄ , σ. 6656.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους όλων των
Βουλευτών τα συλλυπητήρια του για το θάνατο των τριών
τραπεζικών υπαλλήλων και καταδικάζει τα βίαια επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας που οδήγησαν στο χαµό τους. τόµ.
Ι΄ , σ. 6666.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα το
θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων, που προκλήθηκε
ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Ι΄ , σ. 6666.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που βρήκαν βίαιο θάνατο ύστερα απο τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄ , σ. 6666.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές Β΄
Αθήνας κ. Σ. Σακοράφα και κ. Γ. Δηµαράς, καθώς και ο
Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου, τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι΄ , σ. 6781-6782.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε
την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κ. Θ. Μπακογιάννη

τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ι΄ , σ. 6786-6787.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄ , σ. 6891.
Συζήτηση αφιερωµένη στον εορτασµό της Ηµέρας της
Μητέρας. τόµ. Ι΄ , σ. 6917-6921.
Συζήτηση επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄ ,
σ. 7047-7066.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα, τη
διακοπή της παροχής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόµατος διακοπών για τους Βουλευτές, καθώς και τη
µείωση κατά 8% του επιδόµατος εξόδων κίνησης των Βουλευτών. τόµ. Ι΄ , σ. 7047-7052.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα την
περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας των υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και τη µείωση 8% όλων των επιδοµάτων τους. τόµ. Ι΄ , σ. 7053.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέχρι και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Αναφορά στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7290, 7294,
7295, 7297, 7307, 7311, 7323, 7555.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7311.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7702.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης της κ. Α. Γκερέκου από τη θέση
της Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και β) διορισµού του κ. Γ. Νικητιάδη ως Υφυπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7791-7792.
Συζήτηση επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7989,
7990, 7991, 7992, 7993.
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε
ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8129-8131, 8290, 8294, 8297, 8309, 8318, 8319, 8431,
8443, 8445.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8303.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι τα Διοικητικά Συµβού-
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λια των Ενώσεων Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης, Τεχνικών Ηµερήσιου
Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας, Εφηµεριδοπωλών Αθηνών και Εφηµεριδοπωλών
Πειραιά, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την
αντίθεσή τους στο εργασιακό καθεστώς και το ασφαλιστικό
σύστηµα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8410-8412.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8515.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της µυστικής ψηφοφορίας
επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των
Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ.
Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ, σ.
9370-9372.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8752-8753.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8837.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και παραµένει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8875-8876.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς γνωστοποιεί ότι αναλαµβάνει καθήκοντα πρώτου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Π. Λαφαζάνης και δεύτερου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Θ. Δρίτσας. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
8876.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8877-8921.
Συζήτηση επί του τρόπου διεξαγωγής της συζήτησης επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8877.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής κ. Α. Λεβέντη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι υποβάλλει

την παραίτησή του από τη θέση του Ζ΄ Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8979-8980.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδαφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
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πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου
από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Κουράκης εκλέγεται ως Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9110.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9188-9224.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9224.
Ανακοινώνονται επιστολές του Βουλευτή κ. Α. Κοντού και
του τ. Βουλευτή κ. Θ. Ρουσόπουλου, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας
28 Ιουνίου 2010 που θα διεθαχθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα,
Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9326-9328.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπρατ-

τόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
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Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτρο-

πή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9329.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι 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 του
ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και
θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό
υλικό µέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλιας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9494.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στους
πενήντα δύο διακριθέντες µαθητές από όλη την Ελλάδα στη
σειρά των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τη Βουλή
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας µε θέµα: "Δηµοκρατία και Πολιτική Ανεκτικότητα", στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου εορτασµού της Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄ , σ
9523.
Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9553, 9557, 9559, 9563.
Δήλωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9773.
Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς να αναβληθούν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010 ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9774, 9784.
Αναίρεση της δήλωσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει
από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9783.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν σε καµµία εργασία της Βουλής την Πέµπτη 8 Ιουλίου
2010, λόγω της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής παρά
µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9836, 9843.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βου-
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λής και στη λειτουργία αυτής µε προσωπικό ασφαλείας.
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9836, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847,
9851.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
θα προτείνει τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο την παρακολούθηση της εξέλιξης για την εγγύηση της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που πρέπει να διορθωθούν. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
9907.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15, 17,
37, 38, 43, 52, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9910-9911.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄ )". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι στις προτάσεις που θα συζητηθούν για
τις αλλαγές στον Κανονισµό, θα συµπεριληφθεί και η πρόταση που έχει γίνει από την Επιτροπή Κανονισµού, όταν
Βουλευτής βρίσκεται σε επίσηµη αποστολή στο εξωτερικό,
να έχει τη δυνατότητα να συνυπολογίζεται µε την υπογραφή
του και σε πρόταση για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10252.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και
Μέρος Β΄ )". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄ , σ. 1039010565.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας, Περιβάλλοντος, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424-10558.
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας την 16η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10568.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α΄ , Β΄ και Γ΄). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1, 49.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε

την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις αυτού (Α΄ ,
Β΄ και Γ΄ ). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1-4.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής ΄Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για
κάθε σύνθεση του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 389.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 582.
Ευχές στον Υπουργό κ. Κ. Σκανδαλίδη για την ανάληψη
κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1211.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 12701274.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να "υιοθετήσει" εν
τίνι τρόπω τα ανήλικα παιδιά, να αναλάβει την οικονοµική
ενίσχυση κατ΄ έτος των παιδιών µέχρι την ενηλικίωσή τους
και αν σπουδάσουν, µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, των αξιωµατικών που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης την 26η Αυγούστου
2010 και την 30η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1354.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στη µνήµη των χιλιάδων
θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1390.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων του 1996 και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2384-2389.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα συµµετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2461.
Γ
ΓΑΖΑ
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε
ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8129-8131, 8290, 8294, 8297, 8309, 8318, 8319, 8431,
8443, 8445.
ΓΑΛΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος στο µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. τόµ. Ζ΄ ,
σ. 4701.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις µεγάλες καθυστερήσεις
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 523.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 884.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄ , σ. 2411.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4115-4118.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνουν τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες
τους ως προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο και τα µέτρα.
τόµ. Ζ΄ , σ. 4619.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ΄ , σ. 4911, τόµ. Ι΄ , σ. 6656.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7615-7620.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του
Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 98689871.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
1165.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2658.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου της περιοχής Κορώνειας-Βόλβης κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ.
2664.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1349.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και
διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και
την αντιµετώπιση συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄ , σ. 1472.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
δραστηριότητες σε σχολεία µε αφορµή την επέτειο από την
πτώση του τείχους του Βερολίνου. τόµ. Β΄ , σ. 1169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων-αποζηµιώσεων-οφειλών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την διερεύνηση
της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από την
"DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 6496.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων για τα Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. τόµ. Η΄ ,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέων γηπέδων για τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9290.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3514-3515.
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση Ψήφιση). τόµ.
Δ΄ , σ. 2243, 2324-2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές παροχές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
4142.
ΓΟΥΝΑ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την βαθειά
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κρίση της γουνοποιίας. (Επερωτών: Ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ζ. Τζηκαλάγιας). τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7216-7223.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της γραφειοκρατίας στη χώρα µας. τόµ. Α΄ , σ. 638.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3679.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα
κλειστών γυµναστηρίων και δεκατριών κολυµβητηρίων µε
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄ , σ. 6177-6194.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄ , σ. 7166.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών. τόµ. Β΄ , σ. 688-695.
Δ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τον κίνδυνο της µη εκταµίευσης των επόµενων δόσεων των δανείων από τον Μηχανισµό Στήριξης κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών) τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9285.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών. τόµ. Ε΄ , σ. 3166.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες κοµµάτων και
υποψηφίων Βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο της
4ης Οκτωβρίου 2009 κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 322, 326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 14, 509-542, 543-570.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3890.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄ ,
σ. 9654.
ΔΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ., σ. 1238, τόµ. Δ΄ ,
σ. 2365-2384, 2387-2394, 2640-2644, 2666-2701, τόµ.
Ε΄ , σ. 2821-2874, 3065-3067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7591.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄ , σ. 1238, τόµ. Δ΄ ,
σ. 2365-2384, 2387-2394, 2640-2644, 2666-2701, τόµ.
Ε΄ , σ. 2821-2874, 3065-3067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8041.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ.
Ι΄ , σ. 6906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7591.
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη σύσταση φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄ , σ. 6915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
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τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8041.
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εποχικών δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
1201.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. (Επερωτώντες:
Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9549-9570.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση".
τόµ. Δ΄ , σ. 2316.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το "πάγωµα"
στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Μ. Χαλκίδης, Α. Δαβάκης, Α. Γιαννόπουλος, Μ. Τζίµας, Ν. Λέγκας,
Α. Μπούρας, Α. Ντινόπουλος, Ε. Στυλιανίδης και Φ. Πιπιλή). τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1560-1584.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την πληρότητα των Διοικητικών Πράξεων κ.λπ.
τόµ. Β΄ , σ. 677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης
κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 2986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4608, τόµ. Η΄ , σ. 5066-5108,
5109-5145, 5340-5341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της Δηµόσιας Διοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 462.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10305.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον έλεγχο του
κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Αχυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ.
1468.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση".
τόµ. Δ΄ , σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αναθέσεις έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5871.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το "πάγωµα"
στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Μ. Χαλκίδης, Α. Δαβάκης, Α. Γιαννόπουλος, Μ. Τζίµας, Ν. Λέγκας,
Α. Μπούρας, Α. Ντινόπουλος, Ε. Στυλιανίδης και Φ. Πιπιλή). τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1560-1584.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1359.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄ , σ. 7212.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9483.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υλοποίηση κατασκευής της Ιονίας Οδού κ.λπ. τόµ.
Α΄ , σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την συντήρηση
του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4143.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα στη Νέα
Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάνοιξη της ανατολικής
λεωφόρου λιµένος Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9264.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο ανατροπής του υδάτινου ισοζυγίου στην περιοχή Δαµασίου και Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας. τόµ. Β΄ , σ. 782.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του
στόχου των δηµοσίων εσόδων για το 2010 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9097.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου "Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 756.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής
και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου
στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3769.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διαµονή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών στην περιοχή του
΄Ελους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10304.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Δ.Ε.Κ.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Υπουργού από το
Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2269.
ΔΗΜΟΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄ , σ. 873, τόµ. Γ΄ , σ. 12491286, 1287-1332, 1361-1411, 1561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των
επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄ , σ. 6655, 6866-6892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9569,

τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10183-10229, 10231-10280, 10314-10369,
10380.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιδείνωση της κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι
ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η΄ , σ. 5479-5496.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 332.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συµµετέχουν και εισφέρουν στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για
απόσβεση του δηµοσίου χρέους µε το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) συνολικά και η ενίσχυση
του λογαριασµού αυτού µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000) από τον Προϋπολογισµό
της Βουλής. τόµ. Η΄ , σ. 5307.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µη διεξαγωγή της οµιλίας
του Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης,
την προσωρινή κράτηση του δηµοσιογράφου Δηµήτρη Παπαγεωργίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9489.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9466, τόµ. ΙΕ΄ , σ. 401-436, 465-491.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία της εθνικής
οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄ , σ. 4314, 4588-4630.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δη-
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µοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ δια του Υπουργού Οικονοµικών (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών) τόµ. Ε΄ , σ. 3166.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία της εθνικής
οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ΄ , σ. 4314, 4588-4630.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης (2014-2020). τόµ. Η΄ , σ. 5333.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9466, τόµ. ΙΕ΄ , σ. 401-436, 465-491.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τις αµοιβές των διοικητικών στελεχών οργανισµών και εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄ , σ. 437.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄ , σ. 873, τόµ. Γ΄ , σ. 12491286, 1287-1332, 1361-1411, 1561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής
τους δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3951.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10053.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9089.
Πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου
44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9770.
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ.
752, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1277-1323, 1340-1371, 1398-1399.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξαίρεση του ΙΚΑ από
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευµα. τόµ.
Η΄ , σ. 5052.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης επεισοδίων κατά την 6η Δεκεµβρίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης) τόµ. Β΄ , σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1150.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (βλ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΣ-ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1359.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄ , σ. 7166.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου για χαρακτηρισµό διατηρητέων κτισµάτων στο ιστορικό
Μαράσλειο κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6472.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση των µερικώς υδρογονωµένων φυτικών λιπαρών (ή trans λιπαρών). τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7698.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθιέρωση θεσµών διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
709.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την καταπολέµηση της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄ , σ. 3025-3050.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9120, 94119438, 9439-9471, 9571.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Α-
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νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε διαφηµίσεις
τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄ , σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4657.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4657.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθιέρωση θεσµών διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
709.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την καταπολέµηση της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄ , σ. 3025-3050.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
σχολική στέγη στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Εξοχής και Ασβεστοχωρίου του Δήµου Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος σχολικής στέγης στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ανατολική και Δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6228.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δηµοτικό και το 1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Περιστερίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 10.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄ , σ. 1238,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775-3784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2173, τόµ. Ε΄ , 3259-3260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2173, τόµ. Ε΄ , σ. 3313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την

αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2243, τόµ. Ε΄ , σ. 3366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3514-3515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄ , σ. 2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3514-3575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ ενός και της
Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου αφ΄ ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3080, τόµ. Ζ΄ , σ. 4309-4313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3137, τόµ. Ζ΄ , σ.
4303-4309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ ενός και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφ΄ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄ , σ. 7071, τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9009-9012.
Σχέδιο νόµου Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την
Εµπορική Ναυτιλία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄ , σ. 7071, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9231-9248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7674, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9402-9403.
Σχέδιο Νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9152, τόµ. ΙΕ, σ. 751-785, τόµ. ΙΣΤ, σ. 813.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
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"Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσµιο
Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9986, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 14181419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της σύµβασης για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1035-1037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ (ii) της
Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Satellite Organization-ITSO)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1015, 1417-1418.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του Ελληνικού Δικαίου
στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για τη "Διασυνοριακή
πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8074, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 89488962, 8963-8985, 9225.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ρόλο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο µηχανισµό δανειακής υποστήριξης της Ελλάδας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 5833.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄ ,
σ. 6532, 6727-6795.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄ , σ. 6727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7667.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 8
Μαΐου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.

Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τον κίνδυνο της µη εκταµίευσης των επόµενων δόσεων των δανείων από τον Μηχανισµό Στήριξης κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8834.
ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων που
αφορούν τη ναυσιπλοϊα". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1035-1037.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
µετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ. 1346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
διορισµό του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 284.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ (ii) της
Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Satellite Organization-ITSO)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1015, 1417-1418.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4567, τόµ. Η΄ , σ. 5174-5208, 52095219, 5350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 6497.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄ σ. 4252,
τόµ. Ζ΄ , σ. 4720-4756, 4757-4849, 4870-4963, τόµ. Η΄ ,
σ. 5058.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4567, τόµ. Η΄ , σ. 5174-5208, 52095219, 5350.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψή-
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φιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4567, τόµ. Η΄ , σ. 5174-5208, 52095219, 5350.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΑΓΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8165.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των Πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9511, τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10312-10313.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4567, τόµ. Η΄ , σ. 5174-5208, 52095219, 5350.
ΔΙΚΥΚΛΑ-ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7674.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
όλων των διοδίων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιβολή νέων
διοδίων, την επιβάρυνση για τους κατοίκους της βόρειας
Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ. 3174.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το διορισµό νέας διοίκησης στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10056.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄ , σ. 6910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
διορισµό του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 284.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την πληρότητα των Διοικητικών Πράξεων κ.λπ.
τόµ. Β΄ , σ. 677.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (βλ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδεί-

ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ.
3109.
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Διώρυγα Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Β΄ ,
σ. 751.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και
αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄ , σ. 5683,
τόµ. Θ΄ , σ. 6041-6077, 6113-6147, 6296.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσµιο
Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9986, ΙΣΤ΄ , σ. 14181419.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄ , σ. 2243, 2324-2362.
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ενέργειες του
Υπουργείου για τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών
στην υπόθεση φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού
κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την διερεύνηση
της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από την
"DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 6496.
Ε
ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε΄ , σ. 2985.
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πληµµύρες
στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική και
την αντιπληµµυρική προστασία. (Επερωτώντες: Είκοσι (20)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄ , σ. 4666.
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του Δήµου
Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1167.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΖΩΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου ικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9337, τόµ. ΙΕ΄ , σ. 156-203, 205-229, 319.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9152. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 751-785, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 813.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
αύξησης της εγκληµατικότητας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ ,
σ. 4216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 9353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διαµονή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών στην περιοχή του
΄Ελους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας
για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της
θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9011, 94929531, 9575.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 942.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄ , σ. 12.
΄Εγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόµατος
ολόκληρου του Σώµατος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας και την εκλογή του. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄ , σ. 4966.

ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τα Εθνικά Κληροδοτήµατα κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ.
5831.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα συντήρησης του οδοστρώµατος στο τµήµα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Μενιδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5869.
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Ε.Λ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9101.
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συγχαρητήρια αναφορά για την πρόκριση της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ του 2010. τόµ. Α΄ , σ.
523, 524, 527, 601.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναφορά στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 78, 80, 82, 84.
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη" (ΦΕΚ 215 Α΄ ) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ.
511, τόµ. Ε΄ , σ. 3071-3090.
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986
"Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 141Α΄ ) (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1464, τόµ. ΙΖ΄ , σ.
1622-1651
ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
των στόχων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής ΄Ερευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4542.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου
στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2313.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄ , σ. 2812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Σώµατος Μηχανών του ΕΚΑΒ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8121.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την λειτουργία του ΕΚΑΒ
Αγρινίου. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8164.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το βιβλίο που προτάθηκε
για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.λπ. τόµ. Δ΄ ,
σ. 2222.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κτηµατολογίου
στους Δήµους Μυτιλήνης και Γέρας κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ.
6474.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πορεία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α., τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1207.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
2278-2296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ.
5002, τόµ. Η΄ , σ. 5352-5406, 5407-5453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8446.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄ , σ. 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση
των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς κ.λπ. τόµ.
Δ΄ , σ. 2129.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις για
τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4993.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8167.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα
κέντρα υγείας της χώρας. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 84528469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα,σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9090.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9995,
τόµ. ΙΕ΄ , σ. 15-60, 61-107, 109-135, 288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της ελληνικής
επαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1827.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
(Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, την αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων πόρων κ.λπ. τόµ.
Δ΄ , σ. 2655.
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ.
τόµ. Α΄ , σ. 644.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας. τόµ.
Β΄ , σ. 663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την συντήρηση
του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα στη Νέα
Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4269.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
από τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Η΄ , σ. 5365.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
(Ε.Ο.Μ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ.
Η΄ , σ. 5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄ , σ. 6910.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄ , σ. 2243, 2324-2362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα" κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6220.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος
(άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
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παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003
"Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει
περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη
δίωξης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολού-

θηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9329.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι 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 . 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" και που
αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και
θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό
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υλικό µέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας, Περιβάλλοντος, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424-10558.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄ , σ. 1238, τόµ. Δ΄ ,
σ. 2365-2384, 2387-2394, 2640-2644, 2666-2701, τόµ.
Ε΄ , σ. 2821-2874, 3065-3067.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου
της Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ.
17.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή Αντιπροέδρων,
Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄ , σ. 21-23.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄ , σ. 27-33, 4286, 98-196.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄ , σ.
189-196.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας
Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού.
τόµ. Β΄ , σ. 1116-1148.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄ , σ. 2385-2387, 2394-2639.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄ , σ. 2765-2801.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι ο-

κτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875-2916.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την καταπολέµηση της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄ , σ. 3025-3050.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία. τόµ. Ε΄ ,
σ. 3091-3098.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει τη µεταναστευτική πολιτική.
τόµ. Ε΄ , σ. 3208-3237.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόπουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4314-4519.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα: "Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης" µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Η΄ , σ. 5279-5310.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση
των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)", β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεως του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ , ΦΕΚ 51
Α΄ 10/4/1997), όπως ισχύει". τόµ. Η΄ , σ. 5655-5660.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της Ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄ , σ. 58615867.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 73117313, 7324-7554.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7677-7683.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8877-8921.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου
από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ζ΄
Αντιπροέδρου της Βουλής, από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9075.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9188-9224.
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Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον κι µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω ε-

ξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
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προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τις αλλαγές που πλήττουν τα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9971-10001.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και
Μέρος Β΄ )". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄ , σ. 1039010565.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ορκωµοσία του επανεκλεγέντος δια της ψήφου της Βουλής Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ζ΄ , σ. 4965.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄ , σ. 58615867.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7677-7683.
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1498-1503.
ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄ , σ. 4608, τόµ. Η΄ , σ. 5066-5108,
5109-5145, 5340-5341.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και
διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και
την αντιµετώπιση συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄ , σ. 1472.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης". (Κατάθεση). τόµ. Ι΄ , σ. 6497.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το επίπεδο

φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3671.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και
τη βελτίωση του εισοδήµατος της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2412.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
άνοδο του πληθωρισµού, τα µέτρα και την εισοδηµατική
πολιτική κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και
τη βελτίωση του εισοδήµατος της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2412.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9394.
ΕΚΔΟΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων) τόµ. Β΄ , σ. 708.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής
περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την
Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2717.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των
Χριστιανικών Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής
περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την
Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2717.
ΕΚΛΟΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9092.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική
περιφέρεια Αττικής. τόµ. Α΄ , σ. 3.
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι επιλέγει για την ε-
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κλογή του την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης.
τόµ. Α΄ , σ. 4.
Ανακοινώνεται δήλωση της Γενικής Γραµµατέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα ότι επιλέγει για την εκλογή της
την Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄ , σ. 5.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 14, 509-542, 543-570.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Αντιπροέδρων της ΙΓ΄
Περιόδου, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄ , σ. 21-23
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρων της ΙΓ΄ Περιόδου, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ Α΄ ,
σ. 22
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την ΙΓ΄ Περίοδο για το αξίωµα
του Α΄ Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Νιώτης, του Β΄ Αντιπροέδρου
η κ. Ρ. Ζήση, του Γ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Άργύρης, του Δ΄
Αντιπροέδρου ο κ. Β. Πολύδωρας, του Ε. Αντιπροέδρου η
κ. Β. Νικολαΐδου, του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Β. Αποστολάτος και ο κ. Α. Λεβέντης του Ζ΄ Αντιπροέδρου. τόµος Α΄,
σ. 22 .
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου
από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ζ΄
Αντιπροέδρου της Βουλής, από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9075.
Ανακοινώνεται ότι, ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, εκλέχθηκε ο κ. Α. Κουράκης ως Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9075.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Αντιπροέδρων της ΙΓ΄
Περιόδου, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄Συνόδου. τόµ. Α΄ , σ. 21-23
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου οι κ.κ. Χ. Αηδόνης, Β. Κεγκέρογλου και Γ. Καρασµάνης. τόµ. Α΄ , σ.
22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου, οι κ.κ. Κ.
Γιαννακοπούλου, Ε. Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ.
Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α΄ , σ. 22.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Προέδρου της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ. 17
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του

Προέδρου του Σώµατος της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄ , σ. 17
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Φίλιπου Πετσάλνικου ως
Προέδρου της Βουλής τόµ. Α΄ , σ. 17.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου
της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄ , σ. 21-23.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροέδρων της ΙΓ Περιόδου, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ.
Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την ΙΓ΄ Περίοδο για το αξίωµα
του Α΄ Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Νιώτης, του Β΄ Αντιπροέδρου
η κ. Ρ. Ζήση, του Γ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Άργύρης, του Δ΄
Αντιπροέδρου ο κ. Β. Πολύδωρας, του Ε. Αντιπροέδρου η
κ. Β. Νικολαϊδου, του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Β. Αποστολάτος και ο κ. Α. Λεβέντης του Ζ΄ Αντιπροέδρου. τόµος Α΄,
σ. 22
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου οι κ.κ. Χ. Αηδόνης, Β. Κεγκέρογλου και Γ. Καρασµάνης. τόµ. Α΄ , σ.
22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου, της Α΄ Συνόδου, οι κ.κ. Κ.
Γιαννακοπούλου, Ε. Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ.
Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α΄ , σ. 22.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Ζ΄ Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ, σ. 9075
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για το αξίωµα του Ζ΄
Αντιπροέδρου της Βουλής, από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ, σ. 9075
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Κουράκης εκλέγεται για το αξίωµα του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9075
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Προέδρου της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ. 17
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄ , σ. 17
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄ , σ. 17
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία προτείνει την ανανέωση της θητείας στο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας του κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091,
3093.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε την οποία προτείνει
την ανανέωση της θητείας του κ. Καρόλου Παπούλια στο
κορυφαίο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄,
σ. 3091, 3094.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία
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προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον κ.
Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ε΄ , σ. 3091, 3092.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία. τόµ. Ε΄ ,
σ. 3091-3098.
Ονοµαστική φανερή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄ , σ. 3095-3098.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται
ο κ. Κάρολος Παπούλιας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Ε΄ , σ. 3098.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Για την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για
την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε΄ ,
σ. 2777.
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών. (Προτείνοντες: η Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση).
τόµ. Ι΄ , σ. 7004.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µη ύπαρξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄ , σ. 6237, τόµ. Ι΄ , σ. 6556-6622, 66236679, 6681-6714, 6962-6964.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ.
752, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1277-1323, 1340-1371, 1398-1399.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους
κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄ , σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιλογή του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8384.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 596.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 7103.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για τους απόφοιτους
των Δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7246.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγγραφή µεταναστών και οµογενών στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1386.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
θέση της Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2721.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες κοµµάτων και
υποψηφίων Βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο της
4ης Οκτωβρίου 2009 κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 322, 326.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7693.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκµετάλλευση
ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄ , σ.
1466.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 591.

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (βλ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους
κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄ , σ. 3256.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών,
νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας. τόµ.
ΣΤ΄ , σ. 3766.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
έναρξη διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 534.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους
κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄ , σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδεί-
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ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄ , σ. 1825.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
έναρξη διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 534.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Ε΄ , σ.
3109.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν.
3794/2009. τόµ. Ζ΄ , σ. 4700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον
διορισµό Γονιών-Εκπαιδευτικών παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5166.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄ , σ. 6237, τόµ. Ι΄ , σ. 6556-6622, 66236679, 6681-6714, 6962-6964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1824.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 617, τόµ. Β΄ , σ. 787-824,
825-873, 889-921, 1006-1007.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ.
Β΄ , σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄ , σ. 2934.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση

των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4539.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή του ποσού
της πρόσθετης ποιοτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10149.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9397.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγοµένων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 962.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το έλλειµµα
του ΟΑΕΔ, την ενδεχόµενη επανεξέταση αιτήσεων νέων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2652.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 371.
ΕΛΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
των κατωτέρων εγγυηµένων τιµών της πράσινης βρώσιµης
ελιάς κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1784.
ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ελληνικές θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατική Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σηµασίας που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Α. Γεωργιάδη, σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της
Κυβέρνησης για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών) τόµ. Γ΄,
σ. 1427.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2173, τόµ. Ε΄ , σ. 3259-3260
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφω-
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νίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2173, τόµ. Ε΄ , σ. 3313
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2173,
τόµ.Ζ΄ , σ. 4705, 4706
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2174, τόµ. Ζ΄ , σ. 4705,4713
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το βιβλίο που προτάθηκε
για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2222.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή εισφοροδιαφυγής σε σχέση µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Δ΄ , σ. 2243, τόµ. Ε΄ , σ. 3366
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ.3436
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3137, τόµ. Ζ΄ , σ.
4303-4309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αφρικανικής ΄Ενωσης". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄ , σ. 4238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: “Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου”. (Συζήτηση-Ψήφιση). Τόµ. Δ΄ , σ. 2243,
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3514-3515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: “Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και
την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου”. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄ , σ. 2243, τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3514,3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6466.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄ , σ. 7071, τόµ. ΙΓ, σ.
9231-9248
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7674, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9402-9403
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την ελληνοισραηλινή άσκηση της
Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8443.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 8
Μαΐου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαϊου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για τη συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβενικής Ναυτιλιακής Διεύθυνσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 191.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους
κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 332.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου,κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8037.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία της πολεµικής βιοµηχανίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9148.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄ ,
σ. 1573, τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1834-1869.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του διυ-
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λιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. Ζ΄ , σ. 4267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
εργατοτεχνιτών από τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8841.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.,
ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΤΑΠ-ΟΤΕ
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους
φορέα. τόµ. Η΄ , σ. 5355-5357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5872.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των εκτάσεων των ελληνικών τουριστικών ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την παραχώρηση στους Δήµους κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ.
5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης
ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄ , σ. 8120.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µηχανισµό εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄ , σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες
του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4539.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9394.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄ , σ.
569, τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1075-1118, 1137-1177, 1211.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς

από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ.
466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποστρατεία του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων, Βίας (ΔΑΕΕΒ) και τις οµαδικές µεταθέσεις στελεχών
της κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης επεισοδίων κατά την 6η Δεκεµβρίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Β΄ , σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Β΄ , σ. 1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Β΄ ,
σ. 1204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές κ.λπ.
(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη).
τόµ. Δ΄ , σ. 2219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανανέωση του στόλου
των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 8788.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ. 6908.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ.
4998.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό
Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3756, 4049-4079, 4081-4125,
4155-4187, τόµ. Ζ΄ , σ. 4296.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: "Κύρωση του Μνηµο-
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νίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για τη συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβενικής Ναυτιλιακής Διεύθυνσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 191.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό
Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3756, 4049-4079, 4081-4125,
4155-4187, τόµ. Ζ΄ , σ. 4296.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταφορά της µονάδας µεσογειακής αναιµίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΝΕΕΣ). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8938.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ", του έτους 2010-2011
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ι΄ , σ.
7106.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 596.
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγοµένων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 962.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β΄ , σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κοινή ελληνοτουρκική
διακήρυξη περί επαναπροώθησης λαθροµεταναστών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8122.
ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της νέας γρίπης Η1Ν1. τόµ. Θ΄ , σ. 5908.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ποσότητες και
το κόστος των εµβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2414.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Καµµένο, σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και Νησωτικής Πολιτικής κ.λπ. (Απαντήθηκε από
την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστηκότητας και Ναυτιλίας) τόµ. Α΄ , σ. 588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". (Κατάθεση) τόµ. Ι΄ , σ. 7071.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για
την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9231-9248.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7670.
ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε΄ , σ. 2985.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Κύρυξη της έναρξης της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της Α΄ Συνόδου, της ΙΓ΄ Περιόδου Προεδρευόµενης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄ , σ. 1.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής.
τόµ. Α΄ , σ. 12.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Χώρας µας
κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και
άλλες διαταξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄ ,
σ. 8124, τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8731-8766, 8797-8813, 8941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενεργειακή επένδυση στο Πλατυγιάλι
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
10310.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση
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των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων από το Αφγανιστάν και
τις άλλες χώρες. τόµ. Α΄ , σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τον εµβολιασµό του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων για τη νέα γρίπη H1N1. τόµ. Β΄ ,
σ. 1111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2658.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας: "Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΣΤ΄ , σ. 1117, 1451-1476, 1477-1503, 1527-1547, τόµ.
ΙΖ΄ , σ. 1585-1586.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα βιοµηχανικά
σφαγεία της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.)
Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην ΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7214.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιλογή του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9288.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1432-1440.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 14411449.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄ , σ. 1450-1461.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξετα-

στικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄ , σ. 14871497.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1779-1789.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄ , σ. 2765-2801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2765.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
την 15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ ,
σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 281.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875-2916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄ , σ. 2915.
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Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων
δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4016-4027.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4897.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής ότι για τη συµµετοχή
των Βουλευτών στις συνεδριάσεις των Εξεταστικών Επιτροπών δεν καταβάλλεται κανένα επίδοµα. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέχρι και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7702.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8303.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8515.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8837.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8877-8921.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής

για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9110.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9188-9224.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9224.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9494.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την τουρκική πρόταση για αµοιβαία µείωση των
εξοπλισµών κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής
΄Αµυνας). τόµ. Θ΄ , σ. 6163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Εθνικής ΄Αµυνας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9542.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8167.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων εξωτερικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 5830.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8132-8151.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώ-
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πιση των προβληµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων και
Επαγγελµατικών Σχολών. τόµ. Ε΄ , σ. 3255.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων και
Επαγγελµατικών Σχολών. τόµ. Ε΄ , σ. 3255.
ΕΠΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6476.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου κ.λπ.
τόµ. Β΄ , σ. 1204.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Διώρυγα Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Β΄ ,
σ. 751.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
2278-2296.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε επενδυτικά
σχέδια στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους
στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄ , σ. 2818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
αναπτυξιακό-επενδυτικό νόµο κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1782.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πορεία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α., τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1207.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε εκκρεµότητες
στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004. τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9400.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄ , σ. 3137, τόµ. Ζ΄ , σ.
4303-4309.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική πολιτική. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Β΄ , σ. 972.

Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4233.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Θ΄ , σ. 6232-6251.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας
των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ). (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8847-8862.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β΄ , σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 81328151.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε
(15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 91549172.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
(Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄ , σ. 610-627.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Δ΄ , σ. 2232-2253.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ζ΄ , σ. 4276.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Ι΄ , σ. 7166.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄ , σ. 759.

61
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄ , σ. 1171.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και
διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και
την αντιµετώπιση συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Γ΄ , σ. 1472.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". (Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ Κ. Μουσουρούλης,
Μ. Σαλµάς, Μ. Τζίµας, Χ. Σταϊκούρας, Κ. Χατζηδάκης, Α.
Νάκος, Α. Μπούρας, Θ. Καράογλου, Μ. Χαλκίδης και Α.
Δερµεντζόπουλος. τόµ. Ε΄ , σ. 2993.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. (Επερωτώντες:
Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9549-9570.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Νάκος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Μ. Μπεκίρης, Ε. Αυγενάκης, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Θ. Καράογλου, Α. Δερµεντζόπουλος, Ν. Παναγιωτόπουλος, Ι. Βρούτσης, Κ. Κουκοδήµος). τόµ. ΙΕ΄ , σ.
244-261.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
2278-2296.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων και των µικρών ΕΒΕ. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε΄ , σ. 3176.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την βαθειά
κρίση της γουνοποιίας. (Επερωτών: Ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ζ. Τζηκαλάγιας). τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7216-7223.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2486-2505.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα
µας. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Η΄ , σ. 5245.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,

σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα
κλειστών γυµναστηρίων και δεκατριών κολυµβητηρίων µε
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄ , σ. 6177-6194.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και
"ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄ , σ. 6922.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία κοινωνικά στρώµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Τσίπρας, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η.
Διώτη, Θ. Δρίτσας, Μ. Κριτσωτάκης, Α. Κουράκης, Π. Λαφαζάνης, Β. Μουλόπουλος και Δ. Παπαδηµούλης). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2505-2527.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8494-8502.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. (Επερωτώντες:
Δέκα (10) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
1983-2004.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄ , σ. 5877-5892.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τον έλεγχο και την φορολόγηση των
διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄ , σ. 5010.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. (Επερωτώντες: Δέκα τρεις (13)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 91059126.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3998.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 9353.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χώρο της υγείας. (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄ , σ. 721.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιδείνωση της κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι
ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η΄ , σ. 5479-5496.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα
κέντρα υγείας της χώρας. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄ , σ. 84528469.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. (Επερωτώντες:
Δέκα (10) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ.
1983-2004.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. (Επερωτώντες: Δώδεκα
(12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄ , σ. 2726.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, σχετικά µε τις περικοπές
στα έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Α. Νάκος, Χ. Ζώης, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Κ. Τσιάρας, Σ. Χατζηγάκης, Ν. Λέγκας, Ι. Ιωαννίδης και Κ. Κουκοδήµος). τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πληµµύρες
στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική και
την αντιπληµµυρική προστασία. (Επερωτώντες: Είκοσι (20)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄ , σ. 4666.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του ποταµού
Αχελώου. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄ , σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εξυγίανση
του ΟΤΕ. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9293-9312.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το "πάγωµα"
στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Μ. Χαλκίδης, Α. Δαβάκης, Α. Γιαννόπουλος, Μ. Τζίµας, Ν. Λέγκας,
Α. Μπούρας, Α. Ντινόπουλος, Ε. Στυλιανίδης και Φ. Πιπιλή). τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1560-1584.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄ , σ. 471-475.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ακύρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ.
4664.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 617, τόµ. Β΄ , σ. 787-824,
825-873, 889-921, 1006-1007.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αύξηση της
ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1163.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης
και την αύξηση της τιµής πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄ , σ. 1385.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄ ,
σ. 1243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που διαµένουν σε σκηνές
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος
στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των Super Puma
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3995.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των
επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄ , σ. 6655, 6866-6892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση κατά 12% των αναπηρικών
επιδοµάτων βάσει του ν. 3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 1821.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην ΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7214.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µειωµένες τιµές στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιδοτήσεις
στον τοµέα του καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 1103.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή των επιδοτήσεων στους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ.
1106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄ ,
σ. 2272.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κυρώσεων της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για χώρες µέλη που δεν τηρούν τους
κανόνες της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ , σ.
149.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ανατόλια Θεσσαλονίκης. τόµ.
Α΄ , σ. 48.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής και το 144ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Α΄ , σ. 323, 329, 330.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο και 48ο Δηµοτικά Σχολεία Περιστερίου.
τόµ. Α΄ , σ. 341.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 3ο Γενικό
Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το 4ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Γλυφάδας, το
1ο Γενικό Λύκειο Παπάγου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, τα Δηµοτικά Σχολεία Ματαράγκας, Μακρυχωρίου και
Αγίου Θεοδώρου Καρδίτσας και το Ηµερήσιο Γυµνάσιο Βελισαρίου Ιωαννίνων. τόµ. Α΄ , σ. 370, 372, 377, 382, 388,
389, 399, 401.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 30ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο
Αιανής Κοζάνης. τόµ. Α΄ , σ. 438, 450.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λευκίµµης Κέρκυρας. τόµ. Α΄ , σ.
470.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου, το 64ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής και
το 22ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Α΄ , σ. 482, 487, 490, 495,
505, 512.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το Δηµοτικό Σχολείο
Νεοχωρίου Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο ΜονεµβασίαςΜολάων Λακωνίας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας,
το Γυµνάσιο Πέτα της ΄Αρτας και το Δηµοτικό Σχολείο Αρτεσιανού Καρδίτσας. τόµ. Α΄ , σ. 525, 536, 539, 545, 552,
556, 561.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, φοιτητές από το

Σύλλογο Φοιτητών του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής
Σχολής, µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου και το
Γενικό Λύκειο Φιλιατρών Μεσσηνίας. τόµ. Α΄ , σ. 592,
609, 611, 618, 624.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το ΚΑΠΗ Δήµου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
τόµ. Α΄ , σ. 642.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καβάλας. τόµ. Β΄ , σ.
666.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων και µέλη από το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Νέας
Ραιδεστού Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄ , σ. 684, 692.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής, µαθητές από το
55ο και 2ο Δηµοτικά Σχολεία Πατρών και το 13ο Γυµνάσιο
Πατρών. τόµ. Β΄ , σ. 718, 728, 732, 737.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σαράντα επτά µέλη του Συλλόγου Μικροπωλητών Δράµας. τόµ.
Β΄ , σ. 754.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. τόµ. Β΄ , σ.
798.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Γυναικών Πηλίου "Οι αφέντρες των Αφετών",
µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το Γυµνάσιο
Σταγλίκων Αχαΐας, ένας Βουλευτής µε υπηρεσιακούς παράγοντες της Βουλής του Κιργιστάν, το Γενικό Λύκειο Λεωνιδίου, µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου
και το Εσπερινό Γυµνάσιο Κορίνθου. τόµ. Β΄ , σ. 843, 846,
852, 857, 864.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κιλκίς, την Ελληνογαλλική Σχολή
΄Αγιος Παύλος (St. Paul) Πατησίων και το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας. τόµ. Β΄ , σ. 887, 891, 908.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές του Σχολείου Γενικής Επιµόρφωσης Ανθυπασπιστών του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκα, µαθητές του Δηµοτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Διαµαντοπούλου" και το
Γενικό Λύκειο Ελληνογερµανικής Αγωγής. τόµ. Β΄ , σ.
935, 938, 944.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παιδαγωγικής Πειραιά, το
11ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 28ο Δηµοτικό
Σχολείο Βόλου και το Γενικό Λύκειο Γαστούνης. τόµ. Β΄ ,
σ. 1043, 1045, 1052, 1066, 1074.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 67ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Κέντρο Ηµέρας της
Πανελλαδικής ΄Ενωσης Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης, το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα", το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης και το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης. τόµ. Β΄ , σ. 1105, 1116, 1120, 1125,
1139.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βάρης, το 54ο και το 8ο Δηµοτικά
Σχολεία Αθηνών και το Γενικό Λύκειο Παναιτωλίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β΄ , σ. 1162, 1172, 1178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης και το Γενικό Λύκειο Συκουρίου Λαρίσης. τόµ. Β΄ , σ. 1210, 1220.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Τµήµατος Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, µαθητές από το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Λαιµού, το Γυµνάσιο
Αµφίκλειας Φθιώτιδας, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, το 3ο Γυµνάσιο ΄Αργους και το 4ο Γυµνάσιο Κέρκυρας. τόµ. Γ΄ , σ. 1296, 1298, 1306, 1314.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Βραχατίου Κορινθίας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο
Γλυφάδας, το Γυµνάσιο της Δηµητσάνας Αρκαδίας και το
1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας. τόµ. Γ΄ , σ. 1347, 1361, 1362,
1392, 1401.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 25ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας και το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Γ΄ , σ.
1468, 1476, 1482.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. τόµ.
Γ΄ , σ. 1498.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης. τόµ. Γ΄ , σ.
1573.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 4ο Γυµνάσιο Νέας
Σµύρνης, το 4ο Γυµνάσιο ΄Αργους, το Γυµνάσιο Ερασµίου
Ξάνθης, το Γενικό Λύκειο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας και
φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Γ΄ , σ.
1630, 1636, 1643, 1665, 1667, 1675, 1681, 1682.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
του Δήµου Αχαρνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Οβριάς Αχαΐας και το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης. τόµ. Γ΄ , σ. 1742,
1748, 1751, 1761, 1769, 1779.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Επαγγελµατική Σχολή Σιβιτανιδείου, το 52ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου.
τόµ. Γ΄ , σ. 1844, 1855, 1862, 1868.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης. τόµ. Δ΄,
σ. 1984.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το Ράλλειο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιώς, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα και το
2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης. τόµ. Δ΄ , σ. 2042, 2046, 2056,
2063.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας, το Ιταλικό Σχολείο Αθήνας, το 54ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γενικό Λύκειο
Αµάρυνθου Ευβοίας, το Γυµνάσιο Προαστίου Καρδίτσας,
το Ειδικό Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Πρώτης
Βαθµίδας Πάτρας, το Ειδικό Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Δευτεροβάθµιας Βαθµίδας Πατρών και το Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Δ΄ , σ. 2131, 2135, 2143, 2149,
2159, 2164, 2174, 2181, 2198, 2207.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Παπάγου, τα Γυµνάσια Ιάσµου
και Οργάνης του Ν. Ροδόπης, το 6ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αττικής και το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών-Αχαΐας.
τόµ. Δ΄ , σ. 2224, 2230, 2238, 2241, 2252.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο και 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης και
το Γυµνάσιο Οινόης Καστοριάς. τόµ. Δ΄ , σ. 2274, 2282,
2287.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αήνας. τόµ. Δ΄ , σ. 2335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων Αττικής,
το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας Αττικής, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου Αττικής, το Μουσικό Σχολείο Αλίµου
Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Χαλκίδας Ευβοίας και ο Πρόεδρος
της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της Κορέας κ. Κιµ
Γιόνγο συνοδεία επίσηµης αντιπροσωπείας. τόµ. Δ΄ , σ.
2376, 2380, 2383, 2387, 2390, 2393.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας, την Ιόνιο Σχολή, το 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το 91ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγ. Αρτεµίου Παγκρατίου, το 12ο και το 1ο Δηµοτικά Σχολεία Νίκαιας, ο πρέσβης της Μποτσουάνα µε τον επίτιµο πρόξενό της και τον σύµβουλο πρεσβείας, µαθητές
από το Δηµοτικό Σχολείο Ποριώτου Κορωπίου, την Επαγγελµατική Σχολή ΄Αργους και το 9ο Γενικό Λύκειο Πάτρας.
τόµ. Δ΄ , σ. 2657, 2661, 2664, 2667, 2668, 2672, 2674,
2676, 2680, 2698.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σαπών
Ροδόπης, το 5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Οβρυάς Αχαΐας και το Γυµνάσιο Μεγάρχης Τρικάλων.
τόµ. Δ΄ , σ. 2720, 2725, 2737, 2744.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Επαγγελµατικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ε΄ , σ. 2767.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ΄ Γυµνάσιο Βριλησσίων, το 135ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων
Ποριώτη, το Γυµνάσιο από τα Βίλια Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο
Κιάτου Κορινθίας και το Γυµνάσιο Ξεροκαµπίου Νοµού
Λακωνίας. τόµ. Ε΄ , σ. 2875, 2884, 2886, 2891, 2904,
2907.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το Α΄ Γενικό Λύκειο Νίκαιας Πειραιά, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 5ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το Γυµνάσιο Λάππα Αχαϊας και το Γυµνάσιο Λεχαίου Κορινθίας. τόµ. Ε΄ , σ. 2938, 2943, 2950,
2954, 2957, 2961, 2968, 2973.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το 1ο Γενικό
Λύκειο Νίκαιας και το ιδιωτικό Γυµνάσιο "Μαντουλίδη"
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄ , σ. 2992, 2997, 3003.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακουθούν µαθητές
από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Κοζάνης. τόµ. Ε΄ , σ.
3034, 3036.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Ε΄ , σ. 3064, 3077,
3084.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Τουρκικού Κοινοβουλίου κ. Μουράτ Μέρτσα, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Σαραβαλίου Αχαΐας, το 2ο Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το Ι-
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διωτικό Δηµοτικό Σχολείο της Ελληνογερµανικής Σχολής
και το 8ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. τόµ. Ε΄ , σ. 3107, 3113,
3116, 3121, 3124, 3126, 3143.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Βύρωνα, τα Γυµνάσια Σταυρούπολης και Εχινού Ξάνθης, το 2ο Γυµνάσιο Καισαριανής και το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε΄ , σ. 3167, 3172, 3175, 3183, 3188.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το 3ο Γυµνάσιο Μίκρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε΄ , σ. 3207, 3214.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου. τόµ. Ε΄ , σ. 3241,
3258.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Πατρών Αχαΐας. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
3645, 3648.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο
"ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", το Γυµνάσιο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Κατσούλη του Νοµού Κορινθίας και
το 1ο Γυµνάσιο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3665,
3671, 3686, 3690, 3705.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Εχιναίων Καραβόµυλου Φθιώτιδας, το Γυµνάσιο
Ματαράγκας Αιτωλοακαρνανίας και το 2ο Λύκειο Πατρών
Αχαΐας. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3726, 3741, 3746, 3754.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3773, 3776.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 6ο Δηµοτικά Σχολεία Γέρακα Αττικής, το
5ο Γυµνάσιο Περιστερίου , το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 2ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς Βοιωτίας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης
Αρκαδίας και µέλη του Πολιτιστικού Οµίλου Πεντέλης.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3839, 3847, 3849, 3850, 3855, 3860, 3866.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 54ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων "ΜΑΝΕΣΗ", το Δηµοτικό Σχολείο
του Εκπαιδευτηρίου "ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ", το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου Αττικής, το 1ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας και το 6ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, σελ.
τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3889, 3899, 3903, 3906, 3910, 3917, 3923.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, το Γυµνάσιο Σµύνθης Ξάνθης, το Γυµνάσιο Κουτσοποδίου Αργολίδας και το
ηµερήσιο Γυµνάσιο Λάλας Ηλείας. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3948,
3952, 3964, 3973.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων. τόµ. ΣΤ΄ ,
σ. 3993, 4002.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας και το 1ο
Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4042,
4055, 4059.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Λαµίας Φθιώτιδας και ο πρώην Ιταλός Βουλευτής και δήµαρχος της "Μεγάλης Ελλάδας" Vittorio Sgarbi. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4111, 4114, 4123.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού, το Δηµοτικό Σχολείο Αρµενωπαίδων Κυανού Σταυρού Νίκαιας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Κιάτου Κορινθίας, το 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Χανίων, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Αυγουλέα-Λιναρδάτου", το Γ΄ Δηµοτικό Σχολείο Κω και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλµυρού Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4146, 4152, 4154,
4156, 4161, 4169, 4171, 4179, 4183.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Νέα Γενιά" Ζηρίδη Αθηνών, το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, το
Δηµοτικό Σχολείο Δαµάσιου Λάρισας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας και το 3ο Γενικό Λύκειο ΄Αρτας. τόµ. ΣΤ΄ ,
σ. 4214, 4220, 4238, 4243.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λευκίµµης Κέρκυρας και το Γυµνάσιο
Κατσικά Ιωαννίνων. τόµ. Ζ΄ , σ. 4267, 4275.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Αθηνών Μονής Πετράκη
και Βαλσαµίδου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4305, 4314.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, τα Ιδιωτικά Γυµνάσια Ελληνογαλλικής Σχολής "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ", το 56ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 2ο και 3ο Δηµοτικά Σχολεία Παπάγου, το 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο Καρδίτσας και το Γενικό
Λύκειο ΄Υδρας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4541, 4547.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας Λασιθίου, το Μειονοτικό Γυµνάσιο Κοµοτηνής, τα Γενικά Λύκεια Βουκολίων
Χανίων και Καρδαµύλλων Χίου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4594, 4597,
4613.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο νυν
Νοµάρχης ΄Εβρου κ. Ζαµπουνίδης, ο Αντιδήµαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Καβάζης, ο κ. Τουρασής, ο κ. Ποθουλάκης και µαθητές από το Γυµνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου από το Κιλκίς. τόµ. Ζ΄ , σ. 4666, 4674.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου και το Γυµνάσιο Σταυρακίου Ιωαννίνων. τόµ. Ζ΄ , σ. 4724, 4731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής
"΄Αγιος Ιωσήφ", το Δηµοτικό Σχολείο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, το Γενικό Λύκειο του ΄Αουγκσµπουργκ Γερµανίας,
το Γυµνάσιο Κάτω Κλειτορίας Αχαΐας, το Γυµνάσιο Δάφνης
Καλαβρύτων, το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου, το 16ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας και το Λύκειο Ηγουµενίτσας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4764, 4769, 4771, 4783, 4794, 4817,
4823.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Κρήτης και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Σοφάδων Καρδίτσας. τόµ. Ζ΄ , σ. 4865, 4889.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, το Γ΄
Γενικό Λύκειο Πτολεµαΐδας και το Γυµνάσιο Σαρώνης Ρόδου. τόµ. Ζ΄ , σ. 4996, 5002, 5016.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. τόµ.
Η΄ , σ. 5053, 5073.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 5ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων "Ο ΠΛΑΤΩΝ", το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ιλίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης, το Γυµνάσιο
Θεσπιών Βοιωτίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας,
το Γυµνάσιο Μαζαρακίου Αχαΐας και το Γυµνάσιο Ποδοχωρίου Καβάλας. τόµ. Η΄ , σ. 5111, 5112, 5113, 5119, 5126,
5133, 5142.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας και το 2ο και 3ο Δηµοτικά Σχολεία Παπάγου, το 1ο Γενικό Λύκειο Αλίµου, το
Γυµνάσιο ΄Ασπρων Σπιτιών Βοιωτίας, το Γυµνάσιο και Λύκειο ΄Αγρας Λέσβου, το 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Κοζάνης και το Γυµνάσιο Κρανέας Λάρισας. τόµ. Η΄ , σ. 5166,
5171, 5180, 5187, 5195, 5200, 5206.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και µαθητές από το
6ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Η΄ , σ. 5211, 5219.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Χανίων, το 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεµαΐδας Κοζάνης, το Μειονοτικό Ιεροσπουδαστήριο Κοµοτηνής, το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας και το Δηµοτικό
Σχολείο "Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ". τόµ. Η΄ , σ. 5236,
5238, 5241, 5247, 5248, 5253, 5259.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Β΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Αργυρούπολης, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο ΄Ανω Καρυάς Νοµού Καβάλας, το Δηµοτικό Σχολείο Κεφάλου Κω
και το 1ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας. τόµ. Η΄ , σ. 5278,
5285, 5292.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας και το Γυµνάσιο
Νέου Αγιονερίου Κιλκίς. τόµ. Η΄ , σ. 5339, 5354, 5372.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Νέων Δικηγόρων Γερµανίας, µαθητές από το
2ο Γυµνάσιο Καλαµάτας και αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσµου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. τόµ. Η΄ ,
σ. 5427, 5429, 5436.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το 1ο ΚΑΠΗ Ηρακλείου Αττικής και µαθητές από το
Γυµνάσιο Αµυνταίου Φλώρινας. τόµ. Η΄ , σ. 5487, 5490.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Ιλίου Αττικής, το 36ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών Αχαΐας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού Αττικής, το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας Ηµαθίας, στελέχη της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, το 2ο
Γενικό Λύκειο Νάουσας Ηµαθίας, το Γυµνάσιο Αργαλαστής
Μαγνησίας, το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων και φοιτητές του Αρκαδικού Κέντρου. τόµ. Η΄ , σ. 5499, 5502,
5507, 5509, 5517, 5519, 5528, 5533, 5542.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ρόδου Δωδεκανήσου. τόµ. Η΄,
σ. 5566, 5570.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαϊδαρίου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το
Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Πάτρας, το 3ο Γενικό Λύκειο
Πόρου και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Η΄ , σ. 5608, 5615, 5619,
5620, 5636, 5644, 5647.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς. τόµ. Η΄ , σ.
5667, 5678.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Λέρου, τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου. τόµ. Η΄ ,
σ. 5735, 5738, 5742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Μοσχάτου και το Γυµνάσιο Γόννων Λάρισας. τόµ. Η΄ , σ.
5751, 5756, 5772.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Νάουσας Πάρου Κυκλάδων, το
µειονοτικό ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Ξάνθης, το Γυµνάσιο
Σαµοθράκης ΄Εβρου και το 2ο Γυµνάσιο Σκύδρας Πέλλας.
τόµ. Θ΄ , σ. 5833, 5843, 5845.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Καστελίου Ηρακλείου Κρήτης και το
4ο Γυµνάσιο Κατερίνης Πιερίας. τόµ. Θ΄ , σ. 5864, 5871,
5876.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πευκών Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων Αττικής. τόµ. Θ΄,
σ. 5908, 5990, 5994.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 6ο
Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζευγολατιού
Κορινθίας και το 3ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας Ευβοίας. τόµ.
Θ΄ , σ. 6015, 6023, 6029, 6036.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Γυµνάσιο Αθηνών, το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης και το Γυµνάσιο Κορινού Πιερίας. τόµ. Θ΄ , σ. 6047, 6055, 6060.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου-Δωδεκανήσου, το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Πλωµαρίου Λέσβου. τόµ. Θ΄ , σ.
6101, 6105, 6107, 6123, 6129, 6135, 6145.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, τα Γυµνάσια Δικαίων και Νέας
Βύσσας ΄Εβρου, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης,
το Γυµνάσιο Ζαππείου Λάρισας και το 3ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ΄ , σ. 6170, 6174, 6178,
6181, 6186, 6190.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών
Σπουδών, µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Μυτιλήνης, το 1ο Γυµνάσιο Φλώρινας, µέλη του οµίλου Εθελοντών Κύπρου και ο πρώην Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Πεντάρης Βαγγέλης. τόµ. Θ΄ , σ. 6221, 6226, 6231, 6235,
6240.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου και το Γενικό Λύκειο
Δερβενίου Κορινθίας. τόµ. Θ΄ , σ. 6283, 6312.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λεχόβου Αµυνταίου Φλώρινας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου Αττικής, το 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου Θήβας Βοιωτίας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνη-
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σίας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου Αχαΐας. τόµ. Θ΄ ,
σ. 6343, 6350, 6360, 6371.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ταύρου, το 90ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Αττικής,
το 58ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαΐας και το 2ο Γυµνάσιο ΄Αργους Ορεστικού Καστοριάς. τόµ. Θ΄ , σ. 6426,
6430, 6435, 6438, 6442.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βροντάδων Χίου, το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης Αττικής και το 30ο Δηµοτικό
Σχολείο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Θ΄ , σ. 6452, 6468, 6479.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και ο Σύλλογος Γονέων από το Δηµοτικό Σχολείο Πολυχνίτου Λέσβου και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κοζάνης.
τόµ. Ι΄ , σ. 6501, 6506.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, το 4ο
Γυµνάσιο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης και το 1ο Γυµνάσιο
Λέρου Δωδεκανήσου. τόµ. Ι΄ , σ. 6539, 6582, 6590.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του συλλόγου Εθελοντική Δράση "Θες να γίνουµε φίλοι",
µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης και
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου Αχαΐας. τόµ. Ι΄ , σ. 6625,
6627, 6645.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και εκπαιδευτικοί από το 32ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης,
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών ΄Εβρου, το 20ο Δηµοτικό
Σχολείο ΄Εβρου, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου Δωδεκανήσου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σίνδου Ρόδου Δωδεκανήσου. τόµ. Ι΄ , σ. 6739, 6765, 6773.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σκιάθου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, τα Δηµοτικά Σχολεία Παλαιοµοναστηρίου, Πηγής, Δροσερού, Λυγαριάς και Μουριάς Τρικάλων. τόµ. Ι΄ , σ. 6869, 6883, 6890.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κασσανδρείας Χαλκιδικής, το Μειονοτικό Γυµνάσιο Ξάνθης και το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Μαυρικίου Κοζάνης. τόµ. Ι΄ , σ. 6916, 6922,
6925.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αργολίδας και το Δηµοτικό Κολλέγιο Ρόδου Δωδεκανήσου. τόµ. Ι΄ , σ. 6995, 7003.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ζωγράφειον και Ζάππειον Λύκειον Κωνσταντινούπολης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας Βοιωτίας, το 8ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης Αρκαδίας, το 21ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας Αχαΐας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης Λακωνίας. τόµ. Ι΄ , σ. 7039, 7047, 7062, 7069.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο και 5ο Δηµοτικά Σχολεία Υµηττού, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, σπουδαστές από το Κέντρο
Κωφών Δήµου Αργυρούπολης και το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα", µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Βούλας, το Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακούς Φαρσάλων Λάρισας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων Κρήτης, το
Δηµοτικό Σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου Κρήτης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καρπάθου Δωδεκανήσου και το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Κων/νου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι΄ , σ.
7098, 7101, 7108, 7121, 7127, 7135, 7141, 7148, 7150.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κόνιτσας Ιωαννίνων, το 3ο
Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Βούλας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Ι΄ , σ. 7168, 7176, 7177, 7185.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας. τόµ. ΙΑ΄ , σ.
7200.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αττικής,
το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας ατόµων µε νοητική στέρηση "ΕΛΠΙΔΑ", το Δηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου Φλώρινας,
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλµυρού Βόλου Μαγνησίας, το Ε΄
Δηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου Λάρισας, τα Δηµοτικά Σχολεία Παλαιοχώρας, Σελίνου Χανίων και Αλικιανού Χανίων,
το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης Λακωνίας και αντιπροσωπεία Κινέζων δηµοσιογράφων, µελών της Πανκινεζικής
΄Ενωσης Δηµοσιογράφων. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7294, 7299, 7310,
7313, 7324, 7561, 7564, 7566.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Επισκοπής Ρεθύµνης. τόµ.
ΙΑ΄ , σ. 7589.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου Κρήτης και µαθητές από το
Πανεπιστήµιο Τέξας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7668, 7672, 7681.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Φούσας και το Δηµοτικό Σχολείο Βαρυπέτρου Χανίων Κρήτης. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7699, 7702.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο Καινούριου Φθιώτιδας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας Βοιωτίας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης, το 13ο και
28ο Δηµοτικά Σχολεία Πάτρας Αχαΐας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιτέας Φωκίδας και µέλη του ΚΑΠΗ Σταυρούπολης
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7778, 7780, 7791, 7794,
7799, 7807, 7812, 7816.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου Δωδεκανήσου και
µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γραµµατικού
Αττικής. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7821, 7828.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Χωριού Αποκορώνου
Χανίων Κρήτης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 6ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 120ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο Καλιβαρίου Κισσάµου Χανίων Κρήτης, το Δηµοτικό Σχολείο Φαρών Αχαΐας, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Σπερχειάδας Φθιώτιδας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου Κρήτης, το 12ο Δηµοτικό
Σχολείο Κατερίνης Πιερίας και τα Δηµοτικά Σχολεία Ανέζας, Κωστακίων, Συκιών, Αµµοτόπου και Αµπελίων Αµµοτόπου ΄Αρτας. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7883, 7889, 7896, 7903, 7913,
7950, 7970, 7979.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Κέντρο Εκπαίδευσης "ΠΑΛΑΣΚΑΣ", το Δηµοτικό
Σχολείο Στερνών Κυδωνίας Χανίων Κρήτης, το Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου Κρήτης, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης "ο Απόστολος Παύλος", το Δηµοτικό Σχολείο Σχολικού

68
Κέντρου Καρδαµήλων Χίου, τα Δηµοτικά Σχολεία Σφακιωτών Λευκάδας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λευκάδας και το Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο Λυγιάς Λευκάδας. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8036, 8042, 8046, 8057, 8063, 8071, 8104.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κοσκινού Ρόδου Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8135.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας
Παρασκευής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το εργαστήρι ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατάρτισης
της Σάµου, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το Δηµοτικό
Σχολείο Μολάων Λακωνίας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Καρπενησίου Ευρυτανίας. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8325, 8329, 8333,
8334, 8341, 8351, 8356, 8362.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας
και το Δηµοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σάµου. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8390, 8393, 8397, 8403, 8407.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το Δηµοτικό Σχολείο Αγροκηπίου Χανίων, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαϊας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 3ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Αυτιστικών Χανίων, το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Λουσικών Αχαΐας και το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8430, 8434, 8439,
8445, 8454, 8459, 8465.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8491.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Πειραµατικό Σχολείο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ΄ ,
σ. 8721, 8727.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων "ΔΟΥΚΑ", το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Κουνουπιδιανών Χανίων Κρήτης, το 53ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας Αχαΐας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8739, 8743, 8747, 8755, 8760, 8765.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 103ο και το 77ο Δηµοτικά Σχολεία Αθήνας, το
2ο Γυµνάσιο Περάµατος, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλλονιάς, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω και το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8784, 8788, 8798,
8805, 8811.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου Κρήτης, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου Κρήτης και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας Φθιώτιδος. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8854, 8859,
8861.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Παιονίας
Κιλκίς. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8890.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Δηµοτικού
Σχολείου Βουτών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8939.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εννέα

βραβευθέντες φοιτητές και µαθητές που διακρίθηκαν σε
διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9075.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το ΚΑΠΗ Διαβατών Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9413.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της ΄Ενωσης Μεταναστών Ελλάδας, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, µαθητές από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και οι διακριθέντες µαθητές από όλη την Ελλάδα των εκδηλώσεων µε θέµα: "Δηµοκρατία και Πολιτική Ανεκτικότητα". τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9487, 9491, 9506, 9523.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Κέντρο Ηµέρας Ζεφυρίου Μενιδίου για τους Ροµ
τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10308.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Ελληνοκαναδός, Οµοσπονδιακός Βουλευτής του Καναδά κ.
John Kannis, ως µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της
Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης Οµογενών
Βουλευτών. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 102.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Μαριούπολη Ουκρανίας, την περιοχή Μοναστηρίου FYROM και της Βορείου Ηπείρου, φιλοξενούµενοι από το Σύνδεσµο των Φίλων της Μαριούπολης που δραστηριοποιείται για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην οµογένεια. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 475.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο και 16ο Δηµοτικά Σχολεία Αγίου Δηµητρίου.
τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2377.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 65ο Γενικό Λύκειο Αθήνας και το Γενικό Λύκειο
Εκπαιδευτηρίων "Κωστέα-Γείτονα". τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2416,
2424, 2431.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης και το Γ΄ Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. ΙΖ΄ , σ. 2491, 2523.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Α. Μπατζελή σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α΄ , σ.
190-192.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Δαµανάκη, Μ. Βαρβιτσώτη, Β. Οικονόµου, Σ.
Αρναουτάκη, Ε. Βενιζέλου, Ε. Καϊλή, Σ. Βούγια και Ε. Δαµιανάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄ , σ. 1074-1087.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Α. Γκερέκου και Π. Μπεγλίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄ , σ. 2355-2358.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Διαµα-
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ντοπούλου, Θ. Μπακογιάννη, Β. Παπανδρέου, Α. Νταλάρα,
Γ. Χαραλαµπόπουλου, Χ. Πρωτόπαπα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ.
Παπαδηµούλη, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Μ. Κατρίνη, Ν. Δένδια, Ρ.
Ζήση, Ε. Παπαχρήστου, Σ. Χατζηγάκη, Α. Γεωργιάδη, Α.
Γιαννόπουλου και Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄ , σ. 2839-2861.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Ι. Μανιάτη, Γ. Παπανδρέου, Α. Αγάτσα, Τ. Ιατρίδη, Α.
Τόλκα, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Μ. Παντούλα, Γ. Πεταλωτή
και Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3814-3824.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,
Δ. Ρέππα, Γ. Παπανδρέου, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α.
Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Τ. Ιατρίδη, Θ. Ροµπόπουλου, Ε. Τσουρή, Κ. Παπασιώζου, Κ. Μητσοτάκη, Ο.
Κεφαλογιάννη και Δ. Αυγερινοπούλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4827-4845.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,
Δ. Ρέππα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α. Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Μητσοτάκη,
Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄ , σ. 4932, 4946.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Παπανδρέου, Α. Τόλκα, Μ. Τιµοσίδη, Α. Γκερέκου, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄ , σ. 5629-5635.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Κ. Καρτάλη, Θ. Ροµπόπουλου, Ρ. Ζήση
και Χ. Χάϊδου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι΄ , σ. 6667-6673.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Καρτάλη, Χ. Παπουτσή, Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές

Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄ , σ. 6776-6780.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Σ. Χαλβατζή, Ι. Πρωτούλη, Ν. Μωραΐτη, Ι. Γκιόκα, Α.
Σκυλλάκου, Α. Τζέκη, Σ. Σκοπελίτη, Α. Νάνου, Ι. Λαµπρόπουλου, Α. Κουράκη, Κ. Χατζηδάκη και Γ. Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄ , σ. 79277944.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Α. Κουράκη, Ε.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη και Α. Γκερέκου σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄ , σ. 7993-7999,
8000-8005.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Χυτήρη, Ε. Καϊλή, Α. Νεράντζη, Α. Μπατζελή και Ι.
Δριβελέγκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9372-9377.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµένου, Ι. Μανιάτη, Μ. Βορίδη, Β.
Γερανίδη, Γ. Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη και Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9790-9799.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ραγκούση, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµµένου, Ι. Μανιάτη, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Βορίδη, Β. Γερανίδη, Γ.
Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη, Σ. Χαλβατζή και Α. Λεβέντη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9912-9924.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Χ. Αηδόνη,
Χ. Καστανίδη, Σ. Βούγια, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Καµµένου,
Α. Παπαρήγα, Σ. Χαλβατζή, Γ. Ψαριανού, Α. Λεβέντη, Ε.
Αυγενάκη και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4,
6, 7, 10, και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10351-10364.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
τόµ. Α΄ , σ. 87-89.
Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
της Ολοµέλειας της Βουλής, των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών, της Επιτροπής του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, των Επιτροπών Εσωτερικών
Θεµάτων της Βουλής, της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, για την Α΄ Σύνοδο της
ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α΄ , σ. 295-320.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1432-1440.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 14411449.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄ , σ. 1450-1461.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄ , σ. 14871497.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄ , σ. 1779-1789.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄ , σ. 2765-2801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2765.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
την 15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.

Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ ,
σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄ , σ. 2801.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875-2916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2875.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄ , σ. 2915.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄ , σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων
δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4016-4027.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 4222-4231.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4897.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄ , σ. 4898.
Ανακοινώνεται η σύσταση και συγκρότηση υποεπιτροπής
της διαρκούς επιτροπής µορφωτικών υποθέσεων, αρµόδια
για θέµατα αθλητισµού. τόµ. Ζ΄ , σ. 5023-5024.
Ανακοινώνεται η επανασύσταση της Διακοµµατικής Επι-
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τροπής για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, ύστερα από πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Η΄,
σ. 5659, 5660.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος ύστερα από
πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία υποβολής των Εκθέσεων
των Διακοµµατικών Επιτροπών: α) για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και β) για τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος ορίζεται µέχρι το τέλος της Β΄ Συνόδου. τόµ. Η΄ , σ. 5660.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέχρι και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄ , σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7702.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8303.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄ , σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄ , σ. 8515.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8837.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 8877-8921.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδαφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάν-

δαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και ,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ.
ΙΓ΄ , σ. 9012-9073.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9110.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9188-9224.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επι-
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τροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9224.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλε-

ση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παρά-
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βασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι 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 των Υπουργών" και που
αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και
θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό
υλικό µέχρι την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄ ,
σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9494.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
θα προτείνει τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο την παρακολούθηση της εξέλιξης για την εγγύηση της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που πρέπει να διορθωθούν. τόµ. ΙΔ΄ , σ.
9907.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασπο-

ράς, Προστασίας, Περιβάλλοντος, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Περιφερειών και Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΔ΄ , σ. 10424-10558.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α΄ , Β΄ και Γ΄ ). τόµ. ΙΕ΄ , σ. 1, 49.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής ΄Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για
κάθε σύνθεση του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της
Βουλής. τόµ. ΙΕ΄ , σ. 389.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄ , σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄ , σ. 617, τόµ. Β΄ , σ. 787-824,
825-873, 889-921, 1006-1007.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα διευκόλυνσης
της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων, λόγω της οικονοµικής
κρίσης επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Β΄ , σ. 909, τόµ. Ζ΄ , σ. 4549-4572
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄ , σ.
1181, τόµ. Δ΄ , σ. 2031-2073, 2075-2113, 2138-2208,
2319.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των αυτοαπασχολουµένων και των µικρών ΕΒΕ. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε΄ , σ. 3176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ.
4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ
ΑΕΒΕ στο Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ. τόµ.
Ζ΄ , σ. 4662.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Ζ΄,
σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ,
2010/16/ΕΕ, που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9200, 9579-9629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄ , σ. 9282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
στήριξη των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄ , σ.
9485.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα Δηµοτικά Μέσα
Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 715.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄ , σ. 7670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄ ,
σ. 285.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3665.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας. τόµ.
Β΄ , σ. 663.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο και
νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ. τόµ. Α΄ ,
σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενι-

κή Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄ , σ. 435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιο Τσίπρα, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 239) "Κοινωνικές Ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες "Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.", Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." και
"Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Α΄ , σ. 548.
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και
ιδωτικό τοµέα, στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθεράς δουλειάς για όλους µε δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση
των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των
συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και των απασχολούµενων
µέσω προγραµµάτων "STAGE" στο δηµόσιο τοµέα - Κατάργηση των προγραµµάτων "STAGE" στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα - Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου
στον ιδωτικό τοµέα - Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Α΄ , σ. 552, τόµ. Θ΄ , σ. 6423-6449
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
σύµβαση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την
εταιρεία "COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Β΄ , σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Δ΄ , σ. 2232-2253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
και διερεύνηση των παροχών προς τους εργαζόµενους από
τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Δ΄ , σ. 2653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3680.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψε-
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ων σε προσωπικό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΣΤ΄ , σ. 3768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εργαζοµένων σε προγράµµατα
"STAGE" κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό χώρο της ΄
Ηλιδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄ , σ. 4997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄ , σ. 5243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". (Κατάθεση). τόµ. Η΄ , σ. 5478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄ , σ. 5569,
τόµ. Θ΄ , σ. 6302-6342, 6344-6403, τόµ. Ι΄ , σ.6540
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συµβάσεις των εργαζοµένων στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Περιφερειών κ.λπ. τόµ. Θ΄ , σ. 6171.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και
"ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄ , σ. 6922.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄ , σ. 6959.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄ , σ. 75957620.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία "ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄ , σ. 341.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 686.
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Β΄, σ. 1022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµέ-

νων της εταιρείας "ELITE ΑΒΕΕ" κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2134.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους και τους εργαζοµένους στα
Οικοτροφεία "ΑΡΓΩ" και "ΝΕΦΕΛΗ" στην Κέρκυρα. τόµ.
Δ΄, σ. 2310.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". (Συζήτηση)
(Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. Ε΄, σ. 29472977.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την επιβάρυνση της εργατικής
τάξης από τα µέτρα της Κυβέρνησης. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες
από την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία
και της πρότασης για την άρση της µονιµότητας. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας "ΕΡΓΑΝΗΣ" στο Βύρωνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4270.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της κατασκευαστικής
εταιρείας "ΕΡΚΑΤ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΕΔΡΑΣΗ" Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ" κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 461.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 435.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Δ΄, σ. 2232-2253.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την επιβάρυνση της εργατικής
τάξης από τα µέτρα της Κυβέρνησης. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες
από την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία
και της πρότασης για την άρση της µονιµότητας. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8038.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9311, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9658-9715, 9717-9764,
9765-9822, 9840-9970, 10058.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7207.
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
εργατοτεχνιτών από τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8841.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 644.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ)
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8168.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τις αµοιβές των διοικητικών στελεχών οργανισµών και εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Καµµένο, σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). τόµ. Α΄, σ. 588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. Β΄, σ. 708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης επεισοδίων κατά την 6η Δεκεµβρίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). τόµ. Β΄, σ.
935.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χ. Ζώη και β) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Τσιάρα, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής). τόµ.
Β΄, σ. 938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Β΄, σ. 1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων). τόµ. Β΄, σ. 1161.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α.
Γεωργιάδη, σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
Γ΄, σ. 1427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. Δ΄, σ. 2218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές κ.λπ.
(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη).
τόµ. Δ΄, σ. 2219.
Συζήτηση τριών (3) συναφών επικαίρων ερωτήσεων
προς τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, β) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη και γ) από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε΄, σ. 2985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Εξωτερικών). τόµ. Ε΄, σ. 3164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ε΄, σ. 3166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην εγχώρια αγορά. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων πετρελαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3945.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του
14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την επιβάρυνση της εργατικής
τάξης από τα µέτρα της Κυβέρνησης. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες
από την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία
και της πρότασης για την άρση της µονιµότητας. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων-αποζηµιώσεων-οφειλών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη χρήση της Πυρηνικής Ενέργειας στη Χώρα
µας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Η΄, σ. 5234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική, τα νέα φορολογικά µέτρα
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
Η΄, σ. 5236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Γενική Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων εξωτερικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τα Εθνικά Κληροδοτήµατα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
5831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ρόλο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο µηχανισµό δανειακής υποστήριξης της Ελλάδας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 5833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την τουρκική πρόταση για αµοιβαία µείωση των
εξοπλισµών κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας). τόµ. Θ΄, σ. 6163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Θ΄, σ. 6165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊ-
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κού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιο Σαµαρά, σχετικά µε συνέπειες στην αγορά των Ελληνικών οµολόγων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τον κίνδυνο της µη εκταµίευσης των επόµενων δόσεων των δανείων από τον Μηχανισµό Στήριξης κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊ-

κού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το µηχανισµό εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µειωµένες τιµές στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τις έντονες βροχοπτώσεις
στο Νοµό Φλώρινας. τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό
Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της εισαγωγής φασολιών από τρίτες χώρες και της παράνοµης ελληνοποίησής τους κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες
του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγοµένων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του Προεδρικού Διατάγµατος για την απαγόρευση αλιείας
στη θαλάσσια περιοχή όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιδοτήσεις
στον τοµέα του καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή των επιδοτήσεων στους παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
από την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση
του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία ζώων
συντροφιάς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
των στόχων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής ΄Ερευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου (Καλής)
στο Νοµό Πέλλης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους καλλιεργητές Πέλλας που έχουν πληγεί από ακαρπία
και µειωµένη παραγωγή κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα βιοµηχανικά
σφαγεία της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.)
Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αξιοποίηση της φέτας ως εθνικού προϊόντος ελληνικής προέλευσης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην ΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εξισωτικών αποζηµιώσεων 2008 και 2009 στους αγροτοκτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
παραγωγών βιοµηχανικής ντοµάτας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων από βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές από
τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
των κατωτέρων εγγυηµένων τιµών της πράσινης βρώσιµης
ελιάς κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1784.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
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µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των
Χριστιανικών Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθιέρωση θεσµών διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φυλακών Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απολογία συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα προβλήµατα από
την εφαρµογή του άρθρου 48 του ν. 3772/2009 κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το θεσµό των ολιγοήµερων αδειών των κρατουµένων
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών
στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την παύση λειτουργίας και αποκαθήλωσης των καµερών παρακολούθησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των σωφρονιστικών καταστηµάτων ανηλίκων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά

µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 338, 441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων από το Αφγανιστάν και
τις άλλες χώρες. τόµ. Α΄, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879, τόµ. Δ΄, σ. 2270
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τον εµβολιασµό του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων για τη νέα γρίπη H1N1. τόµ. Β΄, σ.
1111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη διάνοιξη παραλιακού δρόµου
στη Σχολή Πυροβολικού της Νέας Περάµου κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
καθολική απαγόρευση των στρατιωτικών παρελάσεων στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την εισαγωγή αλλογενών Ελλήνων
πολιτών στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την ελληνοισραηλινή άσκηση της
Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία της πολεµικής βιοµηχανίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9148.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ακύρωση των εορταστικών εκδηλώ-
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σεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενεργειακή επένδυση στο Πλατυγιάλι
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίθεση του Πολεµικού Ναυτικού του
Ισραήλ εναντίον πλοίων µε ανθρωπιστική βοήθεια κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο
πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1524.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε αυτά τα προγράµµατα, τα
µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία "ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο και
νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο της
εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των STAGE κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπι-

ση της υποχρηµατοδότησης του Οργανισµού Ασφαλίσεως
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το φορέα απονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αύξηση της
ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της κατασκευαστικής
εταιρείας "ΕΡΚΑΤ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αλλαγή του
καθεστώτος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας "ELITE ΑΒΕΕ" κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παιδική
φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα "STAGE" κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το έλλειµµα
του ΟΑΕΔ, την ενδεχόµενη επανεξέταση αιτήσεων νέων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
και διεύρυνση των παροχών προς τους εργαζόµενους από
τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την περικοπή
του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το επίπεδο
φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από
τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συµβάσεις
Ασφαλιστικών Ταµείων µε Ιδιωτικές Μονάδες αιµοκάθαρσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε µονιµοποίηση
των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4148.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας "ΕΡΓΑΝΗΣ" στο Βύρωνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανέγερση
του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα. τόµ. Ζ΄, σ. 4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους εργαζόµενους στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ.
5163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία ΦΑΓΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την µη εφαρµογή της εγκυκλίου 113/2009 της διοίκησης του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην
εταιρεία ΜΕΤΚΑ στον Βόλο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του Νοµού
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Οµίλου Μυτιληναίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
εργατοτεχνιτών από τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λειτουργία
του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης-Κερατσινίου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΕΔΡΑΣΗ" Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 12.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήµου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 150.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατασκευή
πολυιατρείου ΙΚΑ στον ΄Αγιο Νικόλαο Λασιθίου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ" κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εργατοϋπαλλήλων, των αυταπασχολούµενων επαγγελµατιών και αγροτών
κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1687.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική. τόµ.
Α΄, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Περιφερειών της Ελλάδας. τόµ. Α΄, σ. 598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την πληρότητα των Διοικητικών Πράξεων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα Δηµοτικά Μέσα
Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διπλοµισθία των αιρετών της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του Δήµου Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την άµεση ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Γύθειο κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµική στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων για
αδικήµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων
του δηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµική
και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας από τη διαχείριση των
απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µονιµοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής
τους δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της απορρόφησης των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ στο Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εργαζοµένων σε προγράµµατα
"STAGE" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4656.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συµβάσεις των εργαζοµένων στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Περιφερειών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη σύσταση φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 6915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η
"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε."
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγγραφή µεταναστών και οµογενών στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1386.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Α΄, σ. 367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
σύµβαση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την
εταιρεία "COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΄Υδρευσης, Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
προϋπολογισµό του ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πορεία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α., τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικο-

νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
µετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
άνοδο του πληθωρισµού, τα µέτρα και την εισοδηµατική
πολιτική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις Εταιρείες Ενηµέρωσης
Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα.
τόµ. Ζ΄, σ. 4264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη θαλάσσια συγκοινωνία
και τις λιµενικές υποδοµές των Βορείων Σποράδων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λειτουργία της "Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας" του Οµίλου Λαναρά. τόµ. Η΄, σ. 5171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας
κλωστοϋφαντουργίας "ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε." στο Νοµό Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ελληνική βιοµηχανία συναρµολόγησης οχηµάτων κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 5873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχώνευση των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
άρση του καµποτάζ στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το
λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
τρόπο καθορισµού των τιµών των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολόγηση
των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικο-
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νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών
από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων µείωσης των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
συνέπειες από την απελευθέρωση της ακτοπλοϊας και της
κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
κλείσιµο της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
νέα υποπρογράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Οργανισµού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
στήριξη των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
διορισµό του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
αναπτυξιακό-επενδυτικό νόµο κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2411.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες κοµµάτων και
υποψηφίων Βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο της

4ης Οκτωβρίου 2009 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322, 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κίνητρα και τις τυχόν αλλαγές για
την απόσυρση παλαιών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία κατάρτισης, συζήτησης
και ψήφισης του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της γραφειοκρατίας στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Διώρυγα Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο αλλοδαπών
πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης δανειακών τίτλων του δηµοσίου στο ευρύ αποταµιευτικό κοινό
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή φόρου εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Υπουργού από το
Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, την αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων πόρων κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα στους καλλιεργητές και
τους µεταποιητές της βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού
Σερρών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής
περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την
Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
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αποζηµίωση των καταστηµαταρχών στα Τέµπη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που διαµένουν σε σκηνές
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές παροχές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα" κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή της Ελλάδας στον µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση κατά 12% των αναπηρικών
επιδοµάτων βάσει του ν. 3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους εργάτες και αγρότες από την τοµατοβιοµηχανία
ΕΛΙΤΑ-ΑΔΕΛΚΑΝ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των 3.000 ευρώ που
δόθηκαν σε πυρόπληκτους της Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8388.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τουρκική τράπεζα FINANSBANK,
θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του κλάδου
των περιπτεριούχων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση του Ολυµπιακού Ακινήτου
του Δήµου Αχαρνών ως κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του
στόχου των δηµοσίων εσόδων για το 2010 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το διορισµό νέας διοίκησης στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κυρώσεων της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για χώρες µέλη που δεν τηρούν τους
κανόνες της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ.
149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της Δηµόσιας Διοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης
και την αύξηση της τιµής πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των αµειβόµενων αθλητών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και
τη βελτίωση του εισοδήµατος της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2412.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
σχεδιασµό στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής σε
όλες τις σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
έναρξη διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
σχολική στέγη στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Εξοχής και Ασβεστοχωρίου του Δήµου Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του
Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
ρατσιστική ενέργεια σε βάρος µαθητή µε ειδικές ανάγκες
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
δραστηριότητες σε σχολεία µε αφορµή την επέτειο από την
πτώση του τείχους του Βερολίνου. τόµ. Β΄, σ. 1169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού
Σχολείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
θέση της Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
µετεγγραφές αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
πρόταση για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µη ύπαρξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του ΤΕΙ Λαµίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5165.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον
διορισµό Γονιών-Εκπαιδευτικών παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
λειτουργία των τµηµάτων όλων των σχολείων µε τριάντα µαθητές κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος σχολικής στέγης στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ανατολική και Δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιλογή του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9092.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
προβλήµατα του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 10.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εκπαιδευτικών κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄Δηµοτικού κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 1825.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της χωµατερής ΄Ανω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ελληνικές θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
599.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση του µέτρου της απόσυρσης ρυπογόνων οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σηµασίας που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία του Ελατοδάσους του
Μαινάλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου της περιοχής Κορώνειας-Βόλβης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του διυλιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ
ΑΕΒΕ στο Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη Λάρισα και
στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της
στάθµης της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. τόµ. Η΄,
σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη
διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Χώρας µας
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6167.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κτηµατολογίου
στους Δήµους Μυτιλήνης και Γέρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ.
Ι΄, σ. 6906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόµενης θαλάσσιας περιοχής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
των Υδροηλεκτρικών ΄Εργων (ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Ζώνη Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
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τη συµµετοχή των αγροτών στο πρόγραµµα παραγωγής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1822.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
την αγορανοµική διάταξη µε αριθµό 6/2010 για τις οικονοµικές συσκευασίες των προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1521.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των Νησιών
Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς αγώνες του 2013 κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις µεγάλες καθυστερήσεις
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση των οικηµάτων που αφορούν τον ήρωα Παύλο Μελά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης και αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων της Λυρικής Σκηνής. τόµ. Γ΄, σ. 1348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη θέση της κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερµενό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργων στον
αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το βιβλίο που προτάθηκε
για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διοικητική και υπηρεσιακή υπαγωγή του Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το αρχαιολογικό άλσος της
Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2988.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ελληνική τουριστική
πολιτική για το 2010 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό χώρο της
΄Ηλιδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναστολή κατασκευής
των αθλητικών έργων των Δήµων Γυθείου και ΄Ελους κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων για τα Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των εκτάσεων των ελληνικών τουριστικών ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την παραχώρηση στους Δήµους κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τον αποκλεισµό εκπροσώπησης του Δήµου Μαρκόπουλου από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013 κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάσωση των Βασιλικών
Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις καταγγελίες για στηµένους αγώνες ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου για χαρακτηρισµό διατηρητέων κτισµάτων στο ιστορικό
Μαράσλειο κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ", του έτους 2010-2011
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης
ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του
µονοπατιού Αρχαίας ΄Ηλιδας-Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Τζαµί των Αθηνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του ν.
3028/2002, τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών
αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διερεύνηση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο
Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάνοιξη της ανατολικής
λεωφόρου λιµένος Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέων γηπέδων για τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διοίκηση του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ Α.Ε.) κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1781.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς
από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάργηση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποστρατεία του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων, Βίας (ΔΑΕΕΒ) και τις οµαδικές µεταθέσεις στελεχών
της κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εργασιακή αποκατάστα-

ση των πεντέµισι χιλιάδων συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εποχικών δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος
στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των Super Puma
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
αύξησης της εγκληµατικότητας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χρήση χηµικών κατά των
πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αποφυγή θανατηφόρων ατυχηµάτων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κοινή ελληνοτουρκική
διακήρυξη περί επαναπροώθησης λαθροµεταναστών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δια-
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µονή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών στην περιοχή του
΄Ελους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανανέωση του στόλου
των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων
στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µη διεξαγωγή της οµιλίας
του Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης,
την προσωρινή κράτηση του δηµοσιογράφου Δηµήτρη Παπαγεωργίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δράση του ΠΑΜΕ κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων
στο εστιατόριο "BANQUET" στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1522.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄, σ. 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση
του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη κλινών σε µονάδες θεραπείας, εν όψει του κύµατος πανδηµίας
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση της
φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου "Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση
των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκµετάλλευση
ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Νέας
Μάκρης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, την
επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών για τη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκριση και
χορήγηση σε παιδί µε τύφλωση εκ γενετής, φακών χαµηλής
όρασης από τον Οργανισµό Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
απόφασης µεταστέγασης της µονάδας µεταγγίσεων της µεσογειακής αναιµίας από το Δρακοπούλειο (Δ.Κ.Α.) στο Νοσοκοµείο του νέου Ερυθρού Σταυρού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις του
Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 3112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µονιµοποίηση
όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του
ν. 3730/2008 για την απαγόρευση του καπνίσµατος στους
δηµόσιους χώρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου "΄Αγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και
AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρήση του κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας ως Νοσοκοµείου χρονίων νοσηµάτων και Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις για
τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφηµεριακή
στελέχωση των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της χώρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του ιδρύµατος "Μέριµνα" στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγνώριση
προνοµίων τριτεκνίας στις µονογονεϊκές, εκ χηρείας, οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παχυσαρκία
και το νέο βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) λόγω έλλειψης ελεγκτών ιατρών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του βρεφονηπιακού σταθµού "΄Ιδρυµα Επαµεινώνδα Βοσυνιώτη" κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον Υγιειονοµικό
Χάρτη της χώρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6102.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας του ΟΚΑΝΑ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στέγαση των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Σερρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας,
την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ενέργειες του
Υπουργείου για τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών
στην υπόθεση φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 6910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο Καστοριάς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Σώµατος Μηχανών του ΕΚΑΒ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές
παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και
στα φάρµακα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απασχόληση
των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκοµείου
Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας και των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων, την ενί-
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σχυση των Δηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της ελληνικής
επαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ποσότητες και
το κόστος των εµβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2414.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον έλεγχο του
κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
όλων των διοδίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την υλοποίηση κατασκευής της Ιονίας Οδού κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά
των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (Η.Σ.Α.Π.) κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του Δήµου
Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ. Γ΄,
σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Αχυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από το κλείσιµο των Τεµπών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διάβρωση των
ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό εκσυγχρονισµού του Βορείου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση της
αστικής συγκοινωνίας στη Δυτική και Ανατολική Αττική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία της Εταιρείας Θερµικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιβολή νέων
διοδίων, την επιβάρυνση για τους κατοίκους της βόρειας
Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση του
3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου στο Δήµο Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το αεροδρόµιο
της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την συντήρηση
του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού ΄Εβρου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4220.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα στη Νέα
Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ) κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών στο αεροδρόµιο Κεντρικής Ελλάδας-Νέας Αγχιάλου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αεροπορική
σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα συντήρησης του οδοστρώµατος στο τµήµα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Μενιδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αναθέσεις έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά
του δροµολογίου INTERCITY Αθήνα-Καρδίτσα-ΤρίκαλαΚαλαµπάκα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριασίου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έγκριση µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την διερεύνηση
της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από την
"DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του Νοµού
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10053.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων στα εθνικά οδικά δίκτυα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1684.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση του
ΜΕΤΡΟ από Χαϊδάρι και Κορυδαλλό προς Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1686.
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του πρώην
Αεροδροµίου στο Ελληνικό κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2416.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
του αρδευτικού έργου Ανάβαλου στο Νοµό Αργολίδας. τόµ.
Δ΄, σ. 2311.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των
προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4045.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4046.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
γάλακτος στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. τόµ. Ζ΄,
σ. 4701.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση των
κτηνοτρόφων λόγω καταρροϊκού πυρετού των προβάτων
στο Νοµό Λέσβου. τόµ. Θ΄, σ. 5906.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7244.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των εισφορών στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9394.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή του ποσού
της πρόσθετης ποιοτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10149.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή αγροτικών
δρόµων στους Δήµους του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10151.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων. τόµ. Η΄, σ. 5338.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
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µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος ΄Ανω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8163.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε διαφηµίσεις
τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε επενδυτικά
σχέδια στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους
στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄, σ. 2818.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Ζ΄,
σ. 4703.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε ανάκληση της
απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών
στα παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα. τόµ. Η΄, σ. 5335.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των φαινοµένων κερδοσκοπίας στην αγορά των καυσίµων. τόµ. Θ΄, σ. 5905.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε εκκρεµότητες
στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9400.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την παραχώρηση και χρήση των χώρων της πρώην Αµερικανικής Βάσης στο Δήµο Νέας Μάκρης. τόµ. Β΄,
σ. 665.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης (2014-2020). τόµ. Η΄, σ. 5333.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7699.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αποκατάσταση των ασφαλισµένων των εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ" µετά την ανάκληση λειτουργίας τους. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7700.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε απόψεις που
εκφράζει η Πανελλήνια ΄Ενωση Σχολικών Συµβούλων µε
επιστολή της στο Υπουργείο. τόµ. Ε΄, σ. 2815.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των εκτάσεων της περιοχής της Μεγάλης Λίµνης Δήµου Αγιάσου Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3063.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων και
Επαγγελµατικών Σχολών. τόµ. Ε΄, σ. 3255.

Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους
κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄, σ. 3256.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν.
3794/2009. τόµ. Ζ΄, σ. 4700.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για τις τρίτεκνες
οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5055.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Κέντρων και των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Θ΄, σ. 5911.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων στη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. τόµ. Θ΄, σ. 6280.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε διαµαρτυρία
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποµάκων Νοµού Ξάνθης. τόµ.
Θ΄, σ. 6281.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του τµήµατος Οικονοµικής και Διοίκησης του
Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7242.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για τους απόφοιτους
των Δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7246.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7693.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8168.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει
στον πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δηµοτικό και το 1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Περιστερίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9398.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας. τόµ. Ε΄, σ.
3062.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το παλιό αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7248.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκτα-
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ση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7243.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9396.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Μουσείου Μαστίχας
στη Χίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10146.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος εθελοντικού επαναπατρισµού των µεταναστών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8698.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση των απασχολούµενων στα προγράµµατα "STAGE". τόµ. Β΄, σ.
1001.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στη Σχολή Τυφλών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1002.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου. τόµ. Γ΄, σ. 1239.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο
"Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄,
σ. 1243.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους και τους εργαζοµένους στα
Οικοτροφεία "ΑΡΓΩ" και "ΝΕΦΕΛΗ" στην Κέρκυρα. τόµ.
Δ΄, σ. 2310.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου
στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2313.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του νεότευκτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Περιστέρι. τόµ. Δ΄, σ. 2314.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄, σ. 2812.

Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκοµείου
Αγρινίου. τόµ. Ε΄, σ. 2813.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη
νοσοκοµειακών αποβλήτων σε χωµατερές. τόµ. Ε΄, σ.
2817.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Λαµίας. τόµ. Ε΄, σ. 3061.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών,
νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3766.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Επταχωρίου Νοµού Καστοριάς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3767.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3768.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής
και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου
στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3769.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που δηµιούργησε η εφαρµογή του ν.
3730/2008 για το κάπνισµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3771.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη στελέχωση του
Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑµεΑ) στο Νοµό
Αργολίδας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3773.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4039.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας
εγκαυµάτων στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4040.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Η΄, σ. 5049.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας Καρπάθου. τόµ. Η΄, σ. 5051.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξαίρεση του ΙΚΑ από
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευµα. τόµ.
Η΄, σ. 5052.
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Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ.
Η΄, σ. 5054.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5336.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της νέας γρίπης Η1Ν1. τόµ. Θ΄, σ. 5908.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ.
Θ΄, σ. 5909.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6278.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προµήθεια ενός ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου στο Κρατικό Νοσοκοµείο της Νίκαιας. τόµ. Ι΄, σ. 6534.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας.
τόµ. Ι΄, σ. 6536.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄, σ. 6959.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7694.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Υγείας στη Β.Α Αττική. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7696.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση των µερικώς υδρογονωµένων φυτικών λιπαρών (ή trans λιπαρών). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7698.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την λειτουργία του ΕΚΑΒ
Αγρινίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8164.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8165.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8167.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταφορά της µονά-

δας µεσογειακής αναιµίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΝΕΕΣ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8938.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Γαλατά-Πόρου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8939.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9397.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9654.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών
Ψυχικής Υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10147.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο
Καστέλι. τόµ. Β΄, σ. 662.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας. τόµ.
Β΄, σ. 663.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής
του οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ. Β΄, σ. 781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο ανατροπής του υδάτινου ισοζυγίου στην περιοχή Δαµασίου και Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση".
τόµ. Δ΄, σ. 2316.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναλειτουργία της απευθείας σιδηροδροµικής σύνδεσης Καλαµπάκας-Αθηνών.
τόµ. Ι΄, σ. 6533.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6537.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4046.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
σχεδιασµό στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.

98
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5085, τόµ. Θ΄, σ. 5985-6014,
6015-6039, 6284.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία της Εταιρείας Θερµικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3106.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΄Υδρευσης, Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 752.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία "ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο και
νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
σύµβαση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την
εταιρεία "COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας "ELITE ΑΒΕΕ" κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαϊα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3680.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας "ΕΡΓΑΝΗΣ" στο Βύρωνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λειτουργία της "Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας" του Οµίλου Λαναρά. τόµ. Η΄, σ. 5171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη

λήψη µέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας
κλωστοϋφαντουργίας "ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε." στο Νοµό Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία ΦΑΓΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην
εταιρεία ΜΕΤΚΑ στον Βόλο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του Νοµού
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7104.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7210. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8280-8322, 8323-8362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους εργάτες και αγρότες από την τοµατοβιοµηχανία
ΕΛΙΤΑ-ΑΔΕΛΚΑΝ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Οµίλου Μυτιληναίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "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-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9074, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015-1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΕΔΡΑΣΗ" Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ" κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 461.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4274.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "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-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9074, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015-1032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου
νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του
ν. 2396/1996". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1787-1796.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1205.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αποκατάσταση των ασφαλισµένων των εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ" µετά την ανάκληση λειτουργίας τους. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
κλείσιµο της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8439.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου
νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 17871796.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις Εταιρείες Ενηµέρωσης
Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2933.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της κατασκευαστικής
εταιρείας "ΕΡΚΑΤ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1208.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7210, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8280-8322, 8323-8362.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της Δηµόσιας Διοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 462.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7210, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8280-8322, 8323-8362.
ΕΥΡΩ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
6532, 6727-6795.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης δανειακών τίτλων του δηµοσίου στο ευρύ αποταµιευτικό κοινό
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1351.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των stage κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ ενός και της
Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3080, τόµ. Ζ΄, σ. 4309-4313.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης (2014-2020). τόµ. Η΄, σ. 5333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή της Ελλάδας στον µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6477.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
6532, 6727-6795.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
συνέπειες από την απελευθέρωση της ακτοπλοϊας και της
κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 8 Μαϊου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαϊου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8461.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7677-7683.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ ενός και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ΄ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7071, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9009-9012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσµιο
Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9986, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1418-1419.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6497.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 5985-6014, 6015-6039,
6284, τόµ. Η΄, σ. 5085.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Ο-

δηγίας 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-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9074, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015-1032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986
"Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ 141 Α΄).
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1464, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 1622-1651.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5085, τόµ. Θ΄ σ.
5985-6014, 6015-6039, 6284.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΠΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775-3784.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
6532, 6727-6795.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 8
Μαΐου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "FRONTEX"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3114.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει
στον πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχαριστήρια αναφορά Βουλευτών προς τους ψηφοφόρους τους. τόµ. Α΄, σ. 99, 101, 103, 104, 115, 125, 127,
128, 129, 136, 139, 145, 147, 149, 172, 174, 540, 560,
562.
Ευχαριστήρια αναφορά του Βουλευτή κ. Ε. Κουσουρνά
προς τους ψηφοφόρους του. τόµ. Β΄, σ. 822.
Ευχαριστήριες αναφορές των Βουλευτών κ.κ. Α. Τόλκα,
Π. Βαρδίκου και Α. Παπαδόπουλου προς τους ψηφοφόρους τους. τόµ. Β΄, σ. 828, 842, 867.
Ευχαριστήρια αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Μ. Τιµοσίδη
και Ε. Σκουλάκη. τόµ. Β΄, σ. 899, 909.
Ευχαριστήρια αναφορά του Βουλευτή κ. Σ. Γαληνού
προς τους ψηφοφόρους του. τόµ. Γ΄, σ. 1304.
Ευχαριστήρια αναφορά του Βουλευτή κ. Κ. Αϊβαλιώτη
προς τους ψηφοφόρους του. τόµ. Γ΄, σ. 1526.
Ευχαριστήρια αναφορά στο Σουηδικό Κοινοβούλιο που
αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων, Αρµενίων και Ασσυρίων. τόµ. Η΄, σ. 5558.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχές για το έργο της νέας Κυβέρνησης και καλή θητεία
στους Βουλευτές. τόµ. Α΄, σ. 42, 57, 67, 70, 72, 75, 81, 82,
83, 84, 85, 101, 103, 117, 118, 123, 125, 126, 128, 129,
135, 136, 139, 143, 145, 146, 154, 167, 173, 174, 179,
540, 541, 546, 557, 560.
Ευχές στον κ. Αλέξη Τσίπρα για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 51.
Ευχές στον κ. Ι. Κοραντή για την ανάληψη Βουλευτικών
καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 368.
Ευχές στον Υπουργό κ. Δ. Δρούτσα για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 369.
Ευχές στον κ. Θ. Ροµπόπουλο για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 371.
Ευχές στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής
για την ανάληψη των καθηκόντων τους. τόµ. Α΄, σ. 374,
378, 380, 386, 393, 401.
Ευχές στον Υπουργό κ. Κ. Ρόβλια για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 374.
Ευχές στον κ. Φ. Παρασύρη για την ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Α΄, σ. 408.
Ευχές για καλή επιτυχία στα Υπουργικά καθήκοντα. τόµ.
Α΄, σ. 597, 611, 613, 614, 617, 620.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Ι. Μαγκριώτη για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 662.
Ευχές στον Υφυπουργό κ.Φ. Σαχινίδη για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 665, 752.
Ευχές στην Υπουργό κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου και στην
Υφυπουργό κ. Φ. Γεννηµατά για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 721, 722.
Ευχές στην Υπουργό κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου για την
ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 724, 728,
1001.
Ευχές στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Β΄, σ. 786.
Ευχές στο Προεδρείο και τους Βουλευτές για καλή θητεία. τόµ. Β΄, σ. 816.
Ευχές για καλή Βουλευτική θητεία. τόµ. Β΄, σ. 828.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Α. Κατσιφάρα για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 884.
Ευχές στον Υπουργό κ. Χ. Καστανίδη για την ανάληψη

Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 1023.
Ευχές στον Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλο για την ανάληψη
Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Β΄, σ. 1027.
Ευχές για καλή επιτυχία στο έργο της Κυβέρνησης. τόµ.
Γ΄, σ. 1581.
Ευχές στον Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλο για καλή θητεία
στο ρόλο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. τόµ. Γ΄, σ.
1582.
Ευχές για καλές γιορτές και καλή χρονιά. τόµ. Γ΄, σ.
1846, 1851, 1862, 1863, 1868, 1964.
Ευχές για καλή χρονιά. τόµ. Δ΄, σ. 2005, 2009, 2013,
2021, 2027, 2028, 2031, 2038, 2044, 2050, 2051, 2068,
2087, 2096, 2100, 2129, 2136.
Ευχές στην Υπουργό κ. Κ. Μπιρµπίλη για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Δ΄, σ. 2392.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Γ. Ντόλιο για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Ε΄, σ. 2993, 2998, 3003,
3004.
Ευχές στον κ. Λ. Μίχο για ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Ε΄, σ. 3241.
Ευχές στον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου για επιτυχία της Ελλάδος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
τόµ. Η΄, σ. 5416, 5417, 5418, 5430.
Ευχές για χρόνια πολλά για τις εορτές του Πάσχα. τόµ.
Η΄, σ. 5461, 5484, 5489, 5491, 5578, 5593, 5596.
Ευχές για καλή επιτυχία στους µαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Ευχές στους απόφοιτους της Γ΄ Λυκείου του Αριστοτελείου Κολεγίου της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8841, 8842.
Ευχές για την ονοµαστική εορτή του Παναγιότατου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώµης κ.κ. Βαρθολοµαίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8855.
Ευχές στον κ. Α. Κουράκη για την ανάληψη καθηκόντων
ως Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9416, 9439.
Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9553, 9557, 9559, 9563.
Ευχές για "καλές εργασίες" στο Α΄ Θερινό Τµήµα. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 1.
Ευχές στον Υπουργό κ. Κ. Σκανδαλίδη για την ανάληψη
κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1211.
Ευχές στον Υπουργό και τους Υφυπουργούς Παιδείας για
την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1288, 1292, 1300, 1301.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Π. Ρήγα για την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1389.
Ευχές στους κ.κ. Κ. Ρόβλια, Χ. Παπουτσή και Μ. Ξενογιαννακοπούλου για την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525.
Ευχές στους Υπουργούς κ.κ. Τ. Χυτήρη, Π. Ρήγα και Γ.
Κουτσούκο για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1781, 1783, 1784.
Ευχές στην Υπουργό κ. Φ. Γεννηµατά για την ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1825.
Ευχές στους Υπουργούς κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Δ. Κουσελά και Μ. Τιµοσίδη για την ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2412, 2414, 2415.
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8127.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο της
εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. Β΄, σ. 708.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας,
την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6417.
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης
ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8382.
Ζ
ΖΩΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση
του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία ζώων
συντροφιάς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2275.
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση
του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία ζώων
συντροφιάς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2275.
ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Ζώνη Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8791.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση

των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (Η.Σ.Α.Π.) κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 966, τόµ. Ζ΄, σ. 4536.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3679.
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 688-695.
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ AIDS
Αναφορά στην 1η Δεκεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Κατά
του AIDS. τόµ. Β΄, σ. 817.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Αναφορά στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7290, 7294,
7295, 7297, 7307, 7311, 7323, 7555.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7311.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. τόµ. Ζ΄,
σ. 4655.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συζήτηση αφιερωµένη στον εορτασµό της Ηµέρας της
Μητέρας. τόµ. Ι΄, σ. 6917-6921.
ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 58615867.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-102009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση" (ΦΕΚ 218 Α΄)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 961, τόµ. Ε΄,
σ. 3118-3148.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και
αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5683,
τόµ. Θ΄, σ. 6041-6077, 6113-6147, 6296.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και
AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, την
επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8127.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάνοιξη της ανατολικής
λεωφόρου λιµένος Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9264.
Θ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2722.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς αγώνες του 2013 κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά
των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στη Σχολή Τυφλών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1002.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8786.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των Πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9511, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312-10313.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των
Χριστιανικών Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
θέση της Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µη ύπαρξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριασίου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6419.
ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 647,
τόµ. Β΄, σ. 1010-1036, 1037-1087, τόµ. Γ΄, σ. 1245.
I
INTERNET
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του
Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους
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κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄, σ. 3256.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τον έλεγχο και την φορολόγηση των
διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9120, 94119438, 9439-9471, 9571.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3893.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών,
νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3766.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4039.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών
στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6109.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Γαλατά-Πόρου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8939.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µονιµοποίηση
όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε µονιµοποίηση
των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας,
την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ενέργειες του
Υπουργείου για τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών
στην υπόθεση φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6471.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7694.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της υποχρηµατοδότησης του Οργανισµού Ασφαλίσεως
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του Νοµού
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εργατοϋπαλλήλων, των αυταπασχολούµενων επαγγελµατιών και αγροτών
κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1687.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 969.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αναφορά στη συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 405, 417, 418, 419, 425, 433, 434, 535, 536, 538.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Α΄, σ. 367.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΄Υδρευσης, Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Υπουργού από το
Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10299.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8835.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε µονιµοποίηση
των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανέγερση
του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα. τόµ. Ζ΄, σ. 4659.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξαίρεση του ΙΚΑ από
τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευµα. τόµ.
Η΄, σ. 5052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στέγαση των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Σερρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λειτουργία
του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης-Κερατσινίου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατασκευή
πολυιατρείου ΙΚΑ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου κ.λπ. τόµ.
ΙΕ΄, σ. 460.
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8168.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του ιδρύµατος "Μέριµνα" στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5168.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 462.

Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει τη µεταναστευτική πολιτική.
τόµ. Ε΄, σ. 3208-3237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252,
τόµ. Ζ΄, σ. 4720-4756, 4757-4849, 4870-4963, τόµ. Η΄,
σ. 5058.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για τους απόφοιτους
των Δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7246.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173,
τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4706.
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υλοποίηση κατασκευής της Ιονίας Οδού κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 522.
ΙΟΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ (H1N1)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής σε
όλες τις σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη κλινών σε µονάδες θεραπείας, εν όψει του κύµατος πανδηµίας
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον εµβολιασµό του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων για τη νέα γρίπη H1N1. τόµ. Β΄, σ.
1111.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της νέας γρίπης Η1Ν1. τόµ. Θ΄, σ. 5908.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ποσότητες και
το κόστος των εµβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2414.
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ΙΣΡΑΗΛ
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε
ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8129-8131, 8290, 8294, 8297, 8309, 8318, 8319, 8431,
8443, 8445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίθεση του Πολεµικού Ναυτικού του
Ισραήλ εναντίον πλοίων µε ανθρωπιστική βοήθεια κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ελληνοισραηλινή άσκηση της
Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο
πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8789.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του
Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7204.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9487.
Κ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8843.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
(ΚΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4868.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού
Σχολείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2719.

ΚΑΜΠΟΤΑΖ (CABOTAGE)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
άρση του καµποτάζ στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6111.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3436.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 27,28,
123,124, 187, 322, 329, τόµ. Β΄, σ. 798, 965, τόµ. Γ΄, σ.
1395, 1396, 1498, τόµ. Δ΄, σ. 2076, 2218, 2220, 2341,
2342, 2694, 2714, 2740, τόµ. Ε΄, σ. 2828, 2936, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3651, 3652, 3698, 3699, 3700, 3701, 4066, 40
67, 4176, τόµ. Ζ, σ. 4825, 4931, τόµ. Η΄, σ. 5288, 5296,
5569, 5583, 5641, 5642, 5644, 5707, 5750, τόµ Θ΄, σ.
6129, 6448, 6449, τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6728, 6748, 6749,
6750, 6776, 6794, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888,
6889, 6891, 6892, 6893, 7007, 7018, 7019, 7034, 7035,
7050, 7103, 7104, 7106, 7119, τόµ ΙΑ΄, σ. 7209, 7211,
7251, 9294, 7295, 7591, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948, 7985, 7986,
7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 8009, 8323, 8324, 8333,
8337, 8338, 8339, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9198, 9206, 9543, 9544,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9723, 9724, 9781, 9803, 9816, 9819, 9853,
9836, 9842, 9967, 9910, 9911, 10211, 10246, 10247,
10309, 10310, 10327, 10368, 10369, τόµ. ΙΕ΄, σ. 198,
377, τόµ. ΙΣ΄, σ. 1090, 1091, 1306, 1307, 1470, 1471,
1560, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691.
Συζήτηση επί του Κανονισµού.τόµ. Α΄, σ. 49, 50, 124,
125, τόµ. Β΄, σ. 687, 842, 890, 936, τόµ. Δ΄, σ. 2133,
2134, 2181, 2331, τόµ. Ε΄, σ. 2915, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3700,
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 4044, 4045, τόµ. Ζ΄, σ.
4866, 4928, τόµ. Η΄, σ. 5067, 5071, 5072, 5074, 5234,
5296, 5297, 5305, 5307, 5380, 5310, τόµ. Θ΄, σ. 6176,
6320, 6381, 6393, 6394, 6396, 6398, τόµ. Ι΄, σ. 6618,
6767, 6917, 6919, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7724, τόµ. ΙΒ΄σ. 8716, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8940, 9208, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9677, 9678, 9682, 9873,
τόµ. ΙΕ΄, σ. 65, 85, 200, 201, 418, 419, 525, τόµ. ΙΖ΄, σ.
1857, 2440, 2441, 2442, 2452, 2454, 2455, 2507, 2509,
2522.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παπαδηµητρίου και Α. Μπατζελή σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α΄, σ.
190-192.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του ορίζει ως ηµέρα συζήτησης των
επικαίρων ερωτήσεών του την Παρασκευή. τόµ. Α΄, σ. 336337.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Δαµανάκη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Β. Οικονόµου, Σ.
Αρναουτάκη, Ε. Βενιζέλου, Ε. Καϊλή, Σ. Βούγια και Ε. Δαµιανάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""Αποζηµίωση
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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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1074-1087.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Α. Γκερέκου και Π. Μπεγλίτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2355-2358.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2765.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Θ. Μπακογιάννη, Β. Παπανδρέου, Α. Νταλάρα,
Γ. Χαραλαµπόπουλου, Χ. Πρωτόπαπα, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ.
Παπαδηµούλη, Σ. Γιαννακά, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ. Βρεττού, Μ. Κατρίνη, Ν. Δένδια, Ρ.
Ζήση, Ε. Παπαχρήστου, Σ. Χατζηγάκη, Α. Γεωργιάδη, Α.
Γιαννόπουλου και Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2839-2861.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2875.
Συζήτηση επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Ι. Μανιάτη, Γ. Παπανδρέου, Α. Αγάτσα, Τ. Ιατρίδη, Α.
Τόλκα, Ε. Καϊλή, Α. Κουράκη, Μ. Παντούλα, Γ. Πεταλωτή
και Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3814-3824.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,
Δ. Ρέππα, Γ. Παπανδρέου, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α.
Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Τ. Ιατρίδη, Θ. Ροµπόπουλου, Ε. Τσουρή, Κ. Παπασιώζου, Κ. Μητσοτάκη, Ο.
Κεφαλογιάννη και Δ. Αυγερινοπούλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4827-4845.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Ι. Μανιάτη, Ε. Παπαδηµητρίου,

Δ. Ρέππα, Β. Οικονόµου, Κ. Βρεττού, Α. Γκερέκου, Ν. Σηφουνάκη, Γ. Πεταλωτή, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Μητσοτάκη,
Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4932, 4946.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Παπανδρέου, Α. Τόλκα, Μ. Τιµοσίδη, Α. Γκερέκου, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5629-5635.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση
των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)",β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεως του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51
Α΄ 10/4/1997), όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5655-5660.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Κ. Καρτάλη, Θ. Ροµπόπουλου, Ρ. Ζήση
και Χ. Χάϊδου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6667-6673.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Καρτάλη, Χ. Παπουτσή, Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6776-6780.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Σ. Χαλβατζή, Ι. Πρωτούλη, Ν. Μωραϊτη, Ι. Γκιόκα, Α.
Σκυλλάκου, Α. Τζέκη, Σ. Σκοπελίτη, Α. Νάνου, Ι. Λαµπρόπουλου, Α. Κουράκη, Κ. Χατζηδάκη και Γ. Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 79277944.
Συζήτηση επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7989,
7990, 7991, 7992, 7993.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Σ. Κουβέλη, Γ. Νικητιάδη, Ε. Καϊλή, Ε. Παπαδηµητρίου, Ν. Νικολόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Α. Κουράκη, Ε.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη και Α. Γκερέκου σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτε-
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7993-7999,
8000-8005.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της µυστικής ψηφοφορίας
επί της πρότασεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των
Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ.
Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ, σ.
9370-9372.
Συζήτηση επί του τρόπου διεξαγωγής της συζήτησης επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8877.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Χυτήρη, Ε. Καϊλή, Α. Νεράντζη, Α. Μπατζελή και Ι.
Δριβελέγκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9372-9377.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Καλαντίδου και Β. Πολύδωρα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9595.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµένου, Ι. Μανιάτη, Μ. Βορίδη, Β.
Γερανίδη, Γ. Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη και Σ. Χαλβατζή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9790-9799.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15, 17,
37, 38, 43, 52, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910-9911.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ραγκούση, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Π. Καµµµένου, Ι. Μανιάτη, Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Βορίδη, Β. Γερανίδη, Γ.
Φλωρίδη, Χ. Ζώη, Ι. Βαλυράκη, Σ. Χαλβατζή και Α. Λεβέντη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστη-
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µα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9912-9924.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι στις προτάσεις που θα συζητηθούν για
τις αλλαγές στον Κανονισµό, θα συµπεριληφθεί και η πρόταση που έχει γίνει από την Επιτροπή Κανονισµού, όταν
Βουλευτής βρίσκεται σε επίσηµη αποστολή στο εξωτερικό,
να έχει τη δυνατότητα να συνυπολογίζεται µε την υπογραφή
του και σε πρόταση για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10252.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αυγερινοπούλου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Χ. Αηδόνη,
Χ. Καστανίδη, Σ. Βούγια, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Καµµένου,
Α. Παπαρήγα, Σ. Χαλβατζή, Γ. Ψαριανού, Α. Λεβέντη, Ε.
Αυγενάκη και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4,
6, 7, 10, και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10351-10364.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και
Μέρος Β΄)". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 1039010565.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση
του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 364.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που δηµιούργησε η εφαρµογή του ν.
3730/2008 για το κάπνισµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του
ν. 3730/2008 για την απαγόρευση του καπνίσµατος στους
δηµόσιους χώρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3990.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιδοτήσεις
στον τοµέα του καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5837.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος Δηµοκρατίας)
Ορκωµοσία του επανεκλεγέντος δια της ψήφου της Βουλής Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.

Ορκωµοσία του επανεκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4966.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4966.
ΚΑΣΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερµενό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1469.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Καταδικαστέα αναφορά για έκρηξη βόµβας στο γραφείο
του κ. Μ. Χρυσοχοϊδη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3958.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση εις βάρος του
Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4613, 4614, 4615, 4618,
4619, 4623, 4625, 4626, 4628.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση εις βάρος του Μ.
Γλέζου. τόµ. Ζ΄, σ. 4624, 4625, 4627, 5001, 5002.
Καταδικαστέα αναφορά για την τουρκική πρόκληση στο
Αιγαίο από τουρκική κορβέτα. τόµ. Η΄, σ. 5420.
Καταδικαστέα αναφορά στα βίαια επεισόδια που έγιναν
στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και που
προκάλεσαν το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6678,
6679.
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε
ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8129-8131, 8290, 8294, 8297, 8309, 8318, 8319, 8431,
8443, 8445.
Καταδικαστέα αναφορά για το τροµοκρατικό χτύπηµα
στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που οδήγησε στο θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9278, 9279, 9280, 9283, 9287,
9299, 9302, 9303.
Καταδικαστέα αναφορά για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σ. Γκιόλια. τόµ. ΙΕ΄, σ. 23, 48, 75.
Καταδικαστέα αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για τα γεγονότα που σηµειώθηκαν στο
Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη και έκκλησή του να µην
επαναληφθούν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1699.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
την αγορανοµική διάταξη µε αριθµό 6/2010 για τις οικονοµικές συσκευασίες των προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1521.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετι-
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κά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8436.

τηση των Κέντρων και των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Θ΄, σ. 5911.

ΚΑΤΑΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3313, τόµ. Δ΄, σ. 2173.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας. τόµ.
Β΄, σ. 663.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του νεότευκτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Περιστέρι. τόµ. Δ΄, σ. 2314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Νέας
Μάκρης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2930.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας Καρπάθου. τόµ. Η΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφηµεριακή
στελέχωση των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της χώρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5159.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6102.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Υγείας στη Β.Α Αττική. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7696.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα
κέντρα υγείας της χώρας. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452-8469.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Γαλατά-Πόρου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8939.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αποζηµίωση των καταστηµαταρχών στα Τέµπη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2942.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. (Επερωτώντες: Δώδεκα
(12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ. 2726.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 942.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των φαινοµένων κερδοσκοπίας στην αγορά των καυσίµων. τόµ. Θ΄, σ. 5905.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Κ.Α.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4994.
ΚΕΝΤΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Κ.Δ.ΑΠ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήµου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 150.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων στη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. τόµ. Θ΄, σ. 6280.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Μουσουρούλης, Μ. Σαλµάς, Μ.
Τζίµας, Χ. Σταϊκούρας, Κ. Χατζηδάκης, Α. Νάκος, Α. Μπούρας, Θ. Καράογλου, Μ. Χαλκίδης και Α. Δερµεντζόπουλος.
τόµ. Ε΄ , σ. 2993.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους εργαζόµενους στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Η΄, σ.
5163.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου. τόµ. Γ΄, σ. 1239.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδό-

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6913.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕ.Θ.Ε.Α)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄, σ. 6959.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των φαινοµένων κερδοσκοπίας στην αγορά των καυσίµων. τόµ. Θ΄, σ. 5905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8126.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, δια του Υπουργού Οικονοµικών, σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην
εγχώρια αγορά. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3723.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2243, 2324-2362.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775-3784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6145,
τόµ. Ι΄, σ. 6709, 7150,τόµ. ΙΑ΄, σ. 7257-7288, 7290-7311,
7313-7324, 7555-7568, 7703.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απασχόληση
των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9837.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο και
νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 285.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον έλεγχο του
κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
375.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθιέρωση θεσµών διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
709.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 617. τόµ. Β΄, σ. 787-824, 825873, 889-921, 1006-1007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αύξηση της
ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το επίπεδο
φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7667.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα
κλειστών γυµναστηρίων και δεκατριών κολυµβητηρίων µε
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ. 6177-6194.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχηµατισµού
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατός του. τόµ. Α΄, σ.
9-11.
Ανακοινώνεται ότι: α) Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και
Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους κ.κ. Χ. Παπουτσή και Π. Ευθυµίου.β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας ορίζει αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κ. Π. Παναγιωτόπουλο.γ) Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης ορίζει αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους κ.κ. Α. Ροντούλη και Α.
Γεωργιάδη. τόµ. Α΄, σ. 42.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα ορίζει ως αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους κ.κ. Σ. Χαλβατζή και Θ. Παφίλη. τόµ. Α΄,
σ. 108.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Προγραµµατικών Δη-
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λώσεων για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ.
189-196.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Τραγάκης, µε
επιστολή του γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Αντώνης Σαµαράς. τόµ. Β΄, σ. 784-785.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ.
1072-1073.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 3 και ειδικό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ.
1074-1087.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 1432-1440.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 14411449.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄, σ. 1450-1461.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄, σ. 14871497.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 1779-1789.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2353-2355.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα
Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2355-2362.

Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. (Απερρίφθη). τόµ. Δ΄, σ. 2698.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. (Απερρίφθη).
τόµ. Δ΄, σ. 2700.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄, σ. 2765-2801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2765.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄, σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄,
σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2801.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ.
Ε΄, σ. 2839-2865.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2875-2916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2875.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
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Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄, σ. 2915.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία προτείνει την ανανέωση της θητείας στο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας του κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ε΄, σ. 3091,
3093.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε την οποία προτείνει
την ανανέωση της θητείας του κ. Καρόλου Παπούλια στο
κορυφαίο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄,
σ. 3091, 3094.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία
προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον κ.
Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ε΄, σ. 3091, 3092.
Ονοµαστική φανερή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄, σ. 3095-3098.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3698.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία
των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3813-3831.
Ανακοινώνεται ότι 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων
δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4016-4027.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς και οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της πορείας των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων, για
το χρονικό διάστηµα από το 1981 έως και το Φεβρουάριο
του 2010. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4222-4231.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. Ζ΄, σ. 4725.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως

διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ.
4826.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4827-4849.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄, σ. 4897.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄, σ. 4898.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 1, 2, 14, 17, 21,
και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή
οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες
ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και
την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 49314962.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η΄, σ. 5079.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ)
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5126.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η΄, σ. 5628.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5628.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5629-5639.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6666.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6666-6677.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6776-6781, 6783-6786.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά
την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Απερρίφθη). τόµ.
Ι΄, σ. 6776.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6891.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄, σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου µέχρι και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄, σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7702.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης: "Νέα Aρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7730.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7926.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7926-7948.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1 (σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7993-8009.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8303.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8515.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8837.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και παραµένει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8875-8876.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς γνωστοποιεί ότι αναλαµβάνει καθήκοντα πρώτου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Π. Λαφαζάνης και δεύτερου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ο κ. Θ. Δρίτσας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8876.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8877-8921.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα
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153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδαφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου
από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9075.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής

για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9110.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9188-9224.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9224.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
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1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3

του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9329.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που
αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9372-9378.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9494.
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Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας για τα άρθρα 3, 4, 11, 15, 16, 27, 38, 74, και 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9678.
Πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου
44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9770.
Δήλωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9773.
Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς να αναβληθούν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010 ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9774, 9784.
Αναίρεση της δήλωσης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα αποχωρήσει
από τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9783.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές
σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9788.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο
Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9788.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9789-9803.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν σε καµµία εργασία της Βουλής την Πέµπτη 8 Ιουλίου
2010, λόγω της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής, παρά
µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9836, 9843.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν σε καµµία εργασία της Βουλής την Πέµπτη 8 Ιουλίου
2010, λόγω της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής, παρά
µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9836, 9843.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής

συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
θα προτείνει τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο την παρακολούθηση της εξέλιξης για την εγγύηση της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που πρέπει να διορθωθούν. τόµ. ΙΔ΄, σ.
9907.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 2, 3, 10,
11, 15, 17, 38, 43, 67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 37, 38, 52 και 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11,
27, 37, 38, και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".
(Απορρίπτεται). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11,
15, 17, 37, 38, 43, 52, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910-9970.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι
καταψηφίζει όλα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 1034810349, 10368.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 2, 3, 4, 6,
7, και την υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10349.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 6 και 10 και την
υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ.
10349-10350.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10
και της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10350-10368.
Δήλωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι κα-
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ταψηφίζει όλα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του
Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10368.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 168 και ειδικό αριθµό 25 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 489.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 168 και ειδικό αριθµό 25 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη".
τόµ. ΙΕ΄, σ. 490-491.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού και του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Κ. Κιλτίδη επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1148-1150.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα
προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1150-1151.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1703, 1735.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1745-1746.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 14 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1762-1763.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1764-1765.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 4, 12, και 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα συµµετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 4, 12, και 19 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 12, και 19
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων

χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2462-2464.
ΚΟΡΕΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7674. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9402-9403.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διάβρωση των
ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το χαρακτηρισµό του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόµενης θαλάσσιας περιοχής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7593.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου. τόµ. Γ΄, σ. 1239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3170.
ΚΡΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των
Χριστιανικών Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 641.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µη διεξαγωγή της οµιλίας
του Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης,
την προσωρινή κράτηση του δηµοσιογράφου Δηµήτρη Παπαγεωργίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9489.
ΚΡΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγοµένων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 962.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6911.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7699.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση των
κτηνοτρόφων λόγω καταρροϊκού πυρετού των προβάτων
στο Νοµό Λέσβου. τόµ. Θ΄, σ. 5906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εξισωτικών αποζηµιώσεων 2008 και 2009 στους αγροτοκτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10301.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 27-33, 4286, 98-196.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 181 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή τόµ. Α΄, σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 183 Προεδρικό Διάταγµα
περί παραιτήσεως των µελών της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 36-39.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 182 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄, σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 187 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 39-41.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ.
189-196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 181 Προεδρικό Διάταγµα
περί αποδοχής της παραίτησης του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή τόµ. Α΄, σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 183 Προεδρικό Διάταγµα
περί παραιτήσεως των µελών της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Α΄, σ. 36-39.
Ανακοινώνεται το υπ΄ αριθµ. 182 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός. τόµ. Α΄, σ. 36.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 187 Προεδρικό Διάταγµα
περί διορισµού των νέων µελών της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 39-41.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) αποδοχής της παραίτησης
του κ. Κ. Ρόβλια από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
β) διορισµού του κ. Γ. Ντόλιου ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. Δ΄, σ. 2142.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. περί α) α-

ποδοχής της παραίτησης της κ. Α. Γκερέκου από τη θέση
της Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και β) διορισµού του κ. Γ. Νικητιάδη ως Υφυπουργού και Τουρισµού.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7791-7792.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 12701274.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7674.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος ΄Ανω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8163.
ΚΥΠΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το βιβλίο που προτάθηκε
για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2222.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β΄, σ. 1211.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. Β΄, σ. 708.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5574, τόµ. Ι΄, σ. 6989-7029,
7032-7047, 7066-7079, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251-7252.
Λ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα προβλήµατα από
την εφαρµογή του άρθρου 48 του ν. 3772/2009 κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κοινή ελληνοτουρκική
διακήρυξη περί επαναπροώθησης λαθροµεταναστών κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διαµονή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών στην περιοχή του
Έλους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8380.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης και αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανέγερση
του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα. τόµ. Ζ΄, σ. 4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη Λάρισα και
στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4863.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ.
Θ΄, σ. 5909.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το φορέα απονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2136.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση".
τόµ. Δ΄, σ. 2316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έγκριση µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
συνέπειες από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της
κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9483.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έγκριση µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6421.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το φορέα απονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Καµµένο, σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ.(Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). τόµ. Α΄, σ. 588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος
στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των Super Puma
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3995.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3998.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της
στάθµης της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5241.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συµµετέχουν και εισφέρουν στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για
απόσβεση του δηµοσίου χρέους µε το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) συνολικά και η ενίσχυση
του λογαριασµού αυτού µε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000) από τον Προϋπολογισµό
της Βουλής. τόµ. Η΄, σ. 5307.
Ανακοινώνεται ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβόµενων Καλαθοσφαιριστών θα συµβάλει στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δηµόσιου Χρέους. τόµ.
Η΄, σ. 5436.
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων της Λυρικής Σκηνής. τόµ. Γ΄, σ. 1348.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
ρατσιστική ενέργεια σε βάρος µαθητή µε ειδικές ανάγκες
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διάνοιξη παραλιακού δρόµου
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στη Σχολή Πυροβολικού της Νέας Περάµου κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
λειτουργία των τµηµάτων όλων των σχολείων µε τριάντα µαθητές κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5733.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει
στον πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο
"Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8494-8502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
την παραγωγή αυτοκινήτων στη Μακεδονία κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1389.
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των Νησιών
Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 354.
ΜΑΡΙΝΕΣ (βλ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ)
ΜΑΡΟΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2173, τόµ. Ε΄, σ. 3259-3260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσµιο
Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9986, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1418-1419.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφενός και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου, µετά της Τελικής
Πράξης, των Δηλώσεων και του συνηµµένου Πρακτικού
Διόρθωσης Αβλεψιών". (Κατάθεση). τόµ. Ε΄, σ. 3080.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ΄ενός και της

Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ΄ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3080, τόµ. Ζ΄, σ. 4309-4313.
ΜΕΓΑΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των Πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9511, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312-10313.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (Μακεδονοµάχος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση των οικηµάτων που αφορούν τον ήρωα Παύλο Μελά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 527.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα Δηµοτικά Μέσα
Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 715.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε διαφηµίσεις
τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση της
αστικής συγκοινωνίας στη Δυτική και Ανατολική Αττική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση του
ΜΕΤΡΟ από Χαϊδάρι και Κορυδαλλό προς Πειραιά κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1686.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς αγώνες του 2013 κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 448.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις περικοπές
στα έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Α. Νάκος, Χ. Ζώης, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Κ. Τσιάρας, Σ. Χατζηγάκης, Ν. Λέγκας, Ι. Ιωαννίδης και Κ. Κουκοδήµος). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013 κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6105.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
714.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ.
Η΄, σ. 5054.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Β΄, σ. 1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 311
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252,
τόµ. Ζ΄, σ. 4720-4756, 4757-4849, 4870-4963, τόµ. Η΄,
σ. 5058.
Ανακοινώνεται η σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη µελέτη του µεταναστευτικού προβλήµατος ύστερα από
πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη. τόµ. Η΄, σ. 5660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7103.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος εθελοντικού επαναπατρισµού των µεταναστών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγγραφή µεταναστών και οµογενών στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1386.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3114.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει τη µεταναστευτική πολιτική.
τόµ. Ε΄, σ. 3208-3237.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1286, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691-1726,
1727-1765, 1830.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9484.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
µετεγγραφές αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3664.
ΜΕΤΟΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου
νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν.
2396/1996". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1787-1796.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΓΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" : α) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, β) Αναφορές κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη και κ. Ε. Στυλιανίδη και κατά του
πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ.
Μπεκίρη και γ) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ε. Στυλιανίδη.
τόµ. Β΄, σ. 1138.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου. τόµ. Δ΄, σ. 2327.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του τέως Υπουργού Εσωτερικών
κ. Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ε΄, σ. 3129.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Ζ΄, σ.
4871.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών",α) αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα, β) καταγγελίες κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Η΄, σ. 5507.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Ι΄, σ. 6618.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7559.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7683.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών":α) κατά του τέως Προέδρου της Κυβέρνησης β) κατά των τέως Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και γ) κατά των τέως Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 283.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":
1) Μήνυση κατά της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,2) Έγκληση κατά του τέως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη. τόµ. ΙΕ΄, σ.
582.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2972, 3411-3433.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του πρώην
Αεροδροµίου στο Ελληνικό κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2416.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προµήθεια ενός ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου στο Κρατικό Νοσοκοµείο της Νίκαιας. τόµ. Ι΄, σ. 6534.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή της Ελλάδας στον µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6477.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λειτουργία
του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης-Κερατσινίου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10048.
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο αλλοδαπών
πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 887.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διπλοµισθία των αιρετών της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του
14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των Νησιών
Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 354.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173,
τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4706.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αφρικανικής Ένωσης". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συµβάσεις
Ασφαλιστικών Ταµείων µε Ιδιωτικές Μονάδες αιµοκάθαρσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3948.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας
εγκαυµάτων στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4040.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη κλινών σε µονάδες θεραπείας, εν όψει του κύµατος πανδηµίας
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκο-
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µείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκοµείου
Αγρινίου. τόµ. Ε΄, σ. 2813.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (ΜΜΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
απόφασης µεταστέγασης της µονάδας µεταγγίσεων της µεσογειακής αναιµίας από το Δρακοπούλειο (Δ.Κ.Α.) στο Νοσοκοµείο του νέου Ερυθρού Σταυρού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3111.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταφορά της µονάδας µεσογειακής αναιµίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΝΕΕΣ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8938.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο
"Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών για τη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2937.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Λαµίας. τόµ. Ε΄, σ. 3061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µονιµοποίηση
όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µονιµοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3666.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση των οικηµάτων που αφορούν τον ήρωα Παύλο Μελά κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 527.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Μουσείου Μαστίχας
στη Χίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10146.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διάσωση των Βασιλικών
Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης
ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8120.
N
NATURA 2000
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Ζώνη Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8791.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3893.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της
Χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 711.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε." για τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού
Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1573, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1869.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 338, 441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 712.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 712.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 880.
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων που
αφορούν τη ναυσιπλοΐα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10424, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1035-1037.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
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συνέπειες από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της
κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7672.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
προϋπολογισµό του ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού
Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1573, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1869.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7677-7683.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 639.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τις αλλαγές που πλήττουν τα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9971-10001.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 345
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των Νησιών
Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης.
τόµ. Α΄, σ. 354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη Καµµένο, σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). τόµ. Α΄, σ. 588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο
Καστέλι. τόµ. Β΄, σ. 662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιτάχυνση
κατασκευής του οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ.
Β΄, σ. 781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση
των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό εκσυγχρονισµού του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ.2227.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄ , σ. 2812
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τα ους οικότροφους και τους εργαζοµένους στα
Οικοτροφεία «Αργώ» και «Νεφέλη» στην Κέρκυρα. τόµ. Δ΄,
σ. 2310.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου
στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, 2313.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2717.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών απο τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τοµ. Ε΄, σ. 2812.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε επενδυτικά
σχέδια στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους
στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄, σ. 2818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε΄, σ. 2985.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βί-
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ου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των εκτάσεων της περιοχής της Μεγάλης Λίµνης Δήµου Αγιάσου Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3063.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας
εγκαυµάτων στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4040.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα.
τόµ. Ζ΄, σ. 4264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από το ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη θαλάσσια συγκοινωνία
και τις λιµενικές υποδοµές των Βορείων Σποράδων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4546.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Ζ΄,
σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρήση του κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας ως Νοσοκοµείου χρονίων νοσηµάτων και Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Η΄, σ. 5049.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας Καρπάθου. τόµ. Η΄, σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αεροπορική
σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5240.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε ανάκληση της
απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών
στα παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα. τόµ. Η΄, σ. 5335.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5336.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση των
κτηνοτρόφων λόγω καταρροϊκού πυρετού των προβάτων
στο Νοµό Λέσβου. τόµ. Θ΄, σ. 5906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας,
την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6417.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7214.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7694.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει
στον πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Ζώνη Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του ν.
3028/2002, τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών
αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων
στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο
Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
στήριξη των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9485.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία Μουσείου Μαστίχας
στη Χίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10146.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών
Ψυχικής Υγείας «Αργώ» και «Νεφέλη» στην Κέρκυρα. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10310.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
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κτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9120, 94119438, 9439-9471, 9571.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική. τόµ.
Α΄, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Α΄, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τις έντονες βροχοπτώσεις
στο Νοµό Φλώρινας. τόµ. Α΄, σ. 648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό
Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες
του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ. Γ΄,
σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση της
αστικής συγκοινωνίας στη Δυτική και Ανατολική Αττική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2229.
Σχέδιο Νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
(Κατάθεση). Τόµ. Δ΄, σ. 2365-2384, 2387-2394, 26402644, 2666-2701, τόµ. Ε΄, σ. 2821-2879, 3065-3067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα στους καλλιεργητές και

τους µεταποιητές της βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού
Σερρών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2658.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε επενδυτικά
σχέδια στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους
στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄, σ. 2818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον Κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιβολή νέων
διοδίων, την επιβάρυνση για τους κατοίκους της βόρειας
Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από το ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της
στάθµης της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους καλλιεργητές Πέλλας που έχουν πληγεί από ακαρπία
και µειωµένη παραγωγή κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αναθέσεις έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχώνευση των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας.
τόµ. Ι΄, σ. 6536.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των 3.000 ευρώ που
δόθηκαν στους πυρόπληκτους της Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του Νοµού
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9002.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή αγροτικών
δρόµων στους Δήµους του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10301.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9123, τόµ. ΙΕ΄, σ.
657-697, 718-749, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 808, 810.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Σύστηµα Προστασίας και Ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
569, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1075-1118, 1137-1177, 1211.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 647,
τόµ. Β΄, σ. 1010-1036, 1037-1087, τόµ. Γ΄, σ. 1245.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις
κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4567, τόµ. Η΄, σ. 5174-5208, 5209-5219,
5350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3213/2003, δια-

τάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5574, τόµ. Ι΄, σ. 6989-7029,
7032-7047, 7066-7079, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251-7252.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του Ελληνικού Δικαίου
στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για τη διασυνοριακή
πτώχευση της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8074, τόµ. ΙΓ΄, σ. 8948-8962, 8963-8985,
9225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας
για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της
θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9011, 94929531, 9575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9152, τόµ. ΙΕ΄, σ. 751-785, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 813.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των προθεσµιών και των πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9511,τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312-10313.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου
2007 (L 335)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 2373-2390.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για τη συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβενικής Ναυτιλιακής Διεύθυνσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 191.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Υπηρεσιακή εξέλιξη
και ιεραρχία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1117, 1451-1476, 1477-1503, 1527-1547, τόµ. ΙΖ΄, σ.
1585-1586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε." για τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού
Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1573, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1869.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173,
τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4706.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2174, τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4713.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της
Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3080, τόµ. Ζ΄, σ. 4309-4313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αφρικανικής Ένωσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης, όπως
αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο
της 30ης Ιουνίου 2005". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 4313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφ΄ ενός και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφ΄ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7071, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9009-9012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ.
7674, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9402-9403.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 5478. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7595-7620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5569,
τόµ. Θ΄, σ. 6302-6342, 6344-6403, τόµ. Ι΄, σ. 6540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9311, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9658-9715, 9717-9764,
9765-9822, 9840-9970, 10058.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία για τα άρθρα 3, 4, 11, 15,
16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9668-9678.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 873, τόµ. Γ΄, σ. 12491286, 1287-1332, 1361-1411, 1561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252,
τόµ. Ζ΄, σ. 4720-4756, 4757-4849, 4870-4963, τόµ. Η΄,
σ. 5058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4608, τόµ. Η΄, σ. 5066-5108,
5109-5145, 5340-5341.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξου Συναγερµό στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική
Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4722-4725.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5073-5079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
7185, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723-7766, 7767-7816, 7817-7870,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7881-8018, 8047-8104, 8172.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7726-7730.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9120, 94119438, 9439-9471, 9571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 14, 509-542, 543-570.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
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κής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 511-515.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες
διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1181, τόµ. Δ΄, σ. 2031-2073, 2075-2113, 2138-2208,
2319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ.
5002, τόµ. Η΄, σ. 5352-5406, 5407-5453.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 7071.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7210, τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8280-8322, 8323-8362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "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-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9074, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015-1032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων
φυσικών προσώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 329-369, 371-395.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε
σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
27, 583-625, 627-657, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου
νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν.
2396/1996". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1787-1796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1104.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β. "Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007"
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 477-512, 540-567, 571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 591, τόµ. Δ΄, σ. 20052029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 617, τόµ. Β΄, σ. 787-824,
825-873, 889-921, 1006-1007.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 609, τόµ. Γ΄, σ.
1498-1560, 1567-1621, 1623-1724, 1734-1827, 18401963.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2173, τόµ. Ε΄, σ. 3259-3260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173, τόµ. Ε΄, σ. 3313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2243, 2324-2362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2243, τόµ. Ε΄, σ. 3366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514-3515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της φο-
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ροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514, 3575.
Σχέδια νόµου Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2008". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3628-3653,
3853-3866.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3684-3710, 3813-3831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό
Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3756, 4049-4079, 4081-4125,
4155-4187, τόµ. Ζ΄, σ. 4296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία της εθνικής
οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 4314, 4588-4630.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις Υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5085. τόµ. Θ΄, σ. 5985-6014,
6015-6039, 6284.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 5436, 5497-5544, 5558-5604, 5605-5653, 56615711, 5750-5812, τόµ. Θ΄, σ. 5913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης". (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 6497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των
επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 6655, 6866-6892.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 8
Μαΐου 2010 Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ,
2010/16/ΕΕ, που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9200, 9579-9629.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής α-

σφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9337, τόµ. ΙΕ΄, σ. 125-203, 205-229, 319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9466, τόµ. ΙΕ΄, σ. 401-436, 465-491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περί Ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10093-10124,
10154-10177.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10183-10229, 10231-10280, 10314-10369,
10380.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1820, 2419-2474.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ.
2972, 3411-3433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6237, τόµ. Ι΄, σ. 6556-6622, 66236679, 6681-6714, 6962-6964.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
752, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1277-1323, 1340-1371, 1398-1399.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 211-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του
µέτρου απόσυρσης οχηµάτων", καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα
για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ
181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη "Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222Α΄". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 918, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3895-3927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-102009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση" (ΦΕΚ Α΄ 218)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 961, τόµ. Ε΄, σ.
3118-3148.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις".
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(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238, τόµ. Δ΄,
σ. 2365-2384, 2387-2394, 2640-2644, 2666-2701, τόµ.
Ε΄, σ. 2821-2874, 3065-3067.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775-3784
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. τόµ. Δ΄,
σ. 2694-2698.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3137, τόµ. Ζ΄, σ.
4303-4309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
από τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ.
5365, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8392-8414, 8710-8730, τόµ. ΙΓ΄, σ.
8794.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και
αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις" (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η΄, σ. 5683,
τόµ. Θ΄, σ. 6041-6077, 6113-6147, 6296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ΄, σ. 6145,
τόµ. Ι΄, σ. 7109-7150, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7257-7288, 7290-7311,
7313-7324, 7555-7568, 7703.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8124, τόµ. ΙΓ΄, σ. 8731-8766, 8797-8813, 8941.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων που
αφορούν τη ναυσιπλοΐα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10424, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1035-1037.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986
"Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ 141 Α΄).
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1464, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 1622-1651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 582, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1218-1251, 1253-1276, 1391.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη" (ΦΕΚ Α΄ 215) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 511,
τόµ. Ε΄, σ. 3071-3090.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για
την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9231-9248.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9995,
τόµ. ΙΕ΄, σ. 15-60, 61-107, 109-135, 288.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 239) "Κοινωνικές Ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες "Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.", Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." και
"Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 548.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσµιο
Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9986, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1418-1419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ (ii) της
Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή Οργανισµό Δορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Satellite
Organization-ITSO)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1015, 1417-1418.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1286, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691-1726,
1727-1765, 1830.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944.
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Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µονιµοποίηση
όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών,
νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3766.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας και των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10049.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου "Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία του
Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναβάθµιση
των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1109.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο
"Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προσλήψεις
του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου
στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, την
επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών για τη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση της
απόφασης µεταστέγασης της µονάδας µεταγγίσεων της µεσογειακής αναιµίας από το Δρακοπούλειο (Δ.Κ.Α.) στο Νοσοκοµείο του νέου Ερυθρού Σταυρού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις του
Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 3112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µονιµοποίηση
όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3768.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου "Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρήση του κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας ως Νοσοκοµείου χρονίων νοσηµάτων και Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Η΄, σ. 5049.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ.
Η΄, σ. 5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφηµεριακή
στελέχωση των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της χώρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5159.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ.
Θ΄, σ. 5909.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στέγαση των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Σερρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6416.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προµήθεια ενός ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου στο Κρατικό Νοσοκοµείο της Νίκαιας. τόµ. Ι΄, σ. 6534.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας.
τόµ. Ι΄, σ. 6536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο Καστοριάς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7206.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7694.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα

κέντρα υγείας της χώρας. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά (17)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452-8469.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκοµείου
Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας και των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της ελληνικής
επαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1827.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, την
επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε διαµαρτυρία
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποµάκων Νοµού Ξάνθης. τόµ.
Θ΄, σ. 6281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6497.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 1825.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 12.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής
του οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ. Β΄, σ. 781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
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του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος Άνω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10053.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή αγροτικών
δρόµων στους Δήµους του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων στα εθνικά οδικά δίκτυα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1684.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου Εύβοιας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ. Γ΄,
σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από το κλείσιµο των Τεµπών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό εκσυγχρονισµού του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2227.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος ΄Ανω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων στα εθνικά οδικά δίκτυα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1684.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄,
σ. 1243.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για τις τρίτεκνες
οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγνώριση
προνοµίων τριτεκνίας στις µονογονεϊκές, εκ χηρείας, οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτε-

κνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για τις τρίτεκνες
οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγνώριση
προνοµίων τριτεκνίας στις µονογονεϊκές, εκ χηρείας, οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5170.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του ν.
3028/2002, τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών
αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8839.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Α. Γεωργιάδη, σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της
Κυβέρνησης για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
Γ΄, σ. 1427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του
14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία της εθνικής
οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ΄, σ. 4314, 4588-4630.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από
τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
6532, 6727-6795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τουρκική τράπεζα FINANSBANK,
θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του
στόχου των δηµοσίων εσόδων για το 2010 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9097.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και ψήφιση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Α΄, σ. 378.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει
στον πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων από βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές από
τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9260.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση του Ολυµπιακού Ακινήτου
του Δήµου Αχαρνών ως κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9001.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Οικονοµική ενίσχυση
κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των
µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 787-824, 825-873, 889-921, 10061007.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). (Επερωτώντες: Έντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ.
2278-2296.
Σζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του
14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική, τα νέα φορολογικά µέτρα
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
Η΄, σ. 5236.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία κοινωνικά στρώµατα. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Α. Τσίπρας, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η.
Διώτη, Θ. Δρίτσας, Μ. Κριτσωτάκης, Α. Κουράκης, Π. Λαφαζάνης, Β. Μουλόπουλος και Δ. Παπαδηµούλης). τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2505-2527.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 239) "Κοινωνικές Ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες "Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.", Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." και
"Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3724.

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε ανάκληση της
απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών
στα παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα. τόµ. Η΄, σ. 5335.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους και τους εργαζοµένους στα
Οικοτροφεία "ΑΡΓΩ" και "ΝΕΦΕΛΗ" στην Κέρκυρα. τόµ.
Δ΄, σ. 2310.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 532.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 239) "Κοινωνικές Ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες "Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.", Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." και
"Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5243.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της από 16 Σεπτεµβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 3717/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 239) "Κοινωνικές Ρυθµίσεις
για τους εργαζόµενους στις εταιρείες "Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.", Ολυµπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε." και
"Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Α΄, σ. 548.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την
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ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 4252,
τόµ. Ζ΄, σ. 4720-4756, 4757-4849, 4870-4963, τόµ. Η΄,
σ. 5058.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγγραφή µεταναστών και οµογενών στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1386.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης δανειακών τίτλων του δηµοσίου στο ευρύ αποταµιευτικό κοινό
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1351.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιο Σαµαρά, σχετικά µε συνέπειες στην αγορά των Ελληνικών οµολόγων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8431.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2724.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διπλοµισθία των αιρετών της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του Δήµου Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων
του δηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθµού κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1428.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
7185, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723-7766, 7767-7816, 7817-7870,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7881-8018, 8047-8104, 8172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9095.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(ΟΑΔΥΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Οργανισµού
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8838.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το έλλειµµα
του ΟΑΕΔ, την ενδεχόµενη επανεξέταση αιτήσεων νέων ελεύθερων επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διασφάλιση
και διερεύνηση των παροχών προς τους εργαζόµενους από
τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4537.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στη λειτουργία της Εταιρείας Θερµικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3106.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της υποχρηµατοδότησης του Οργανισµού Ασφαλίσεως
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αλλαγή του
καθεστώτος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την µη εφαρµογή της εγκυκλίου 113/2009 της διοίκησης του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του Νοµού
Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τον αποκλεισµό εκπροσώπησης του Δήµου Μαρκόπουλου από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5744.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από
τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3726.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 152.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ελληνικές θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
599.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης, όπως
αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο
της 30ης Ιουνίου 2005". (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 4313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του Ελληνικού Δικαίου
στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για τη "Διασυνοριακή
πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8074, τόµ. ΙΓ΄, σ. 89488962, 8963-8985, 9225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης
των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9152, τόµ. ΙΕ΄, σ. 751-785, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 813.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία µονάδας του ΟΚΑΝΑ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6103.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων
(ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄, σ. 6959.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986
"Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ 141 Α΄).
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1464, ΙΖ΄, σ.
1622-1651.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Π.
Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Α΄, σ. 367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη

σύµβαση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την
εταιρεία "COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 589.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκριση και
χορήγηση σε παιδί µε τύφλωση εκ γενετής, φακών χαµηλής
όρασης από τον Οργανισµό Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) λόγω έλλειψης ελεγκτών ιατρών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5840.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9397.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΕΠ Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διοίκηση του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ Α.Ε.) κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1781.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά
των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 530.
Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.,
ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΤΑΠ-ΟΤΕ
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους
φορέα. τόµ. Η΄, σ. 5355-5357.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναλειτουργία της απευθείας σιδηροδροµικής σύνδεσης Καλαµπάκας-Αθηνών.
τόµ. Ι΄, σ. 6533.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9293-9312.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.
Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού
Σχολείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2719.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των εκτάσεων της περιοχής της Μεγάλης Λίµνης Δήµου Αγιάσου Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση του
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3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου στο Δήµο Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3730.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. (ΟΤΕ)
Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.,
ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΤΑΠ-ΟΤΕ
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους
φορέα. τόµ. Η΄, σ. 5355-5357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το διορισµό νέας διοίκησης στον ΟΤΕ
κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10056.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3890.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Εξωτερικών). τόµ. Ε΄, σ. 3164.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κρατικές δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3890.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου της Βουλής (Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ορκωµοσία του Βουλευτή του κ. Μ. Λάµπρου σε αντικατάσταση της κ. Μ. Δαµανάκη που παραιτήθηκε. τόµ. Ε΄, σ.
3241.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ορκωµοσία του επανεκλεγέντος δια της ψήφου της Βουλής Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1181, τόµ. Δ΄, σ. 2031-2073, 2075-2113, 2138-2208,
2319.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1498-1503.
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3169.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παιδική
φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1462.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παχυσαρκία
και το νέο βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5747.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παιδική
φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1462.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τον έλεγχο και την φορολόγηση των
διαδικτυακών τυχερών παιγνίων (Επερωτώντες: Δεκαοκτώ
(18) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 5010.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2174, τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4713.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος εθελοντικού επαναπατρισµού των µεταναστών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8698.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΠΑΣΥΠΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση κατά 12% των αναπηρικών
επιδοµάτων βάσει του ν. 3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8044.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µη ύπαρξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8494-8502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9092.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ (βλ. ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του τµήµατος Οικονοµικής και Διοίκησης του
Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7242.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το διορισµό
Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8494-8502.
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Π.Α.ΜΕ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απολογία συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δράση του ΠΑΜΕ κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9546.
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο αλλοδαπών
πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8434.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την παύση λειτουργίας και αποκαθήλωσης των καµερών παρακολούθησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6173.
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διερεύνηση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9004.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την παραχώρηση και χρήση των χώρων της πρώην Αµερικανικής Βάσης στο Δήµο Νέας Μάκρης. τόµ. Β΄,
σ. 665.
ΠΑΡΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". (Προτείνοντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
10321.
ΠΑΡΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µαταίωση έργων στον
αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2221.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το κλείσιµο της
εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων
των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των µεταναστών
στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2662.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας. τόµ. Ε΄, σ.
3062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την συντήρηση
του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου "΄Αγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του ιδρύµατος "Μέριµνα" στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7207.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9099.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών σε
προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το
λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6174.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9102.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του Προεδρικού Διατάγµατος για την απαγόρευση αλιείας
στη θαλάσσια περιοχή όρµου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5735.
ΠΕΡΑΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διάνοιξη παραλιακού δρόµου
στη Σχολή Πυροβολικού της Νέας Περάµου κ.λπ. τόµ. Ε΄,
σ. 3107.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. Δ΄, σ. 2218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του διυλιστηρίου των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ
ΑΕΒΕ στο Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ. τόµ.
Ζ΄, σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη Λάρισα και
στην ευρύτερη περιοχή κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10304.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Α΄, σ. 617, τόµ. Β΄, σ. 787-824, 825-873,
889-921, 1006-1007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2724.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του κλάδου
των περιπτεριούχων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8491.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α)από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χ. Ζώη και β) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Τσιάρα, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. (Απαντήθηκαν από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής).
τόµ. Β΄, σ. 938.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ"
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε
(15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 91549172.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων πετρελαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3945.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης
και την αύξηση της τιµής πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1385.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία πετρελαιοειδών προϊόντων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3239, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3684-3710, 38133831.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (βλ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7670.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νο-
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µοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 591, τόµ. Δ΄, σ. 20052029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των προθεσµιών και των πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9511, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312-10313.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
άνοδο του πληθωρισµού, τα µέτρα και την εισοδηµατική
πολιτική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων µείωσης των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3682.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις πληµµύρες
στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική και
την αντιπληµµυρική προστασία. (Επερωτώντες: Είκοσι (20)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ΄, σ. 4666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της
στάθµης της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5241.
ΠΛΟΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε
σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
27, 583-625, 627-657, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 807.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο
πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε
σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ.
27, 583-625, 627-657, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 807.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή νέων γηπέδων για τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9290.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις καταγγελίες για στηµένους αγώνες ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6226.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" : α) Μηνυτήρια κατά του πρώην Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη, β) Αναφορές
κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Μ. Λιάπη και κ. Ε. Στυλιανίδη και κατά του πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Μπεκίρη και
γ) Μηνυτήρια αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Β΄, σ.
1138.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου. τόµ. Δ΄, σ. 2327.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" κατά του τέως Υπουργού Εσωτερικών
κ. Π. Παυλόπουλου. τόµ. Ε΄, σ. 3129.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ε. Στυλιανίδη. τόµ. Ζ΄, σ.
4871.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών" α) αναφορά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα, β) καταγγελίες κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Η΄, σ. 5507.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µήνυση, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Ι΄, σ. 6618.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", κατά του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7559.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", κατά του πρώην Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7683.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος,
για τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδαφ. β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α
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ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του Δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας εχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ΄
εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του Δηµοσίου,
από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των
73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000
ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14,
17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60,
63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υποπερ. β΄ ΠΚ, όπως
η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ.1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου
242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν.
2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του
Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993
και άρθρο 4 παρ.3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό
κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ)
του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86
παρ. 3 εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω
εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9012-9073.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε
(125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από

το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326-9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κα-
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τά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 και τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
Ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από

15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9329.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα,
Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο,
έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9378.
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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη και θα υποβάλει στη
Βουλή το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ΄ αριθµ.
10324/6948/8-7-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 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 αδικηµάτων από τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο
Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9861-9864.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή µηνυτήριες αναφορές σύµφωνα µε το νόµο περί
"Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών": α) κατά του τέως Προέδρου της Κυβέρνησης β) κατά των τέως Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και γ) κατά των τέως Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ΄, σ. 283.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":
1) Μήνυση κατά της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, 2) Έγκληση κατά του τέως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη. τόµ. ΙΕ΄, σ.
582.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6537.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775-3784.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε διαµαρτυρία
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποµάκων Νοµού Ξάνθης. τόµ.
Θ΄, σ. 6281.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄,
σ. 1243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3109.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 471-475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του
Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιλογή του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8384.
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 639.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 642.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) Από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χ. Ζώη και β) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Τσιάρα, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. (Απαντήθηκαν από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής).
τόµ. Β΄, σ. 938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 967.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. (Επερωτώντες:

Δέκα (10) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ.
1983-2004.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του ποταµού
Αχελώου. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Ι΄, σ. 6500.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού Έβρου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4220.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-102009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση" (ΦΕΚ 218 Α΄)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 961, τόµ. Ε΄, σ.
3118-3148.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, των προθεσµιών και των πλειστηριασµών"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9511, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312-10313.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Θ΄, σ. 6232-6251.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". (Επερωτώντες Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ Κ. Μουσουρούλης, Μ. Σαλµάς, Μ.
Τζίµας, Χ. Σταϊκούρας, Κ. Χατζηδάκης, Α. Νάκος, Α. Μπούρας, Θ. Καράογλου, Μ. Χαλκίδης και Α. Δερµεντζόπουλος.
τόµ. Ε΄, σ. 2993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ.
7185, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7723-7766, 7767-7816, 7817-7870,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7881-8018, 8047-8104, 8172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9095.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Οι-
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κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ.
2278-2296.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την περικοπή
του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2945.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "STAGE"
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε αυτά τα προγράµµατα, τα
µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 435.
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθεράς δουλειάς για όλους µε δικαιώµατα" (Μονιµοποίηση των
συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των
συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και των απασχολούµενων
µέσω προγραµµάτων "STAGE" στο δηµόσιο τοµέα - Κατάργηση των προγραµµάτων "STAGE" στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα - Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου
στον ιδιωτικό τοµέα - Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Α΄, σ. 552, τόµ. Θ΄, σ. 6423-6449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των STAGE κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
(Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 610-627.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση των απασχολούµενων στα προγράµµατα "STAGE". τόµ. Β΄, σ.
1001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα "STAGE" κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εργαζοµένων σε προγράµµατα
"STAGE" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6098.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7244.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των
προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4045.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα: "Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης" µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Η΄, σ. 5279-5310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Α. Νάκος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Μ. Μπεκίρης, Ε. Αυγενάκης, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Θ. Καράογλου, Α. Δερµεντζόπουλος, Ν. Παναγιωτόπουλος, Ι. Βρούτσης, Κ. Κουκοδήµος). τόµ. ΙΕ΄, σ.
244-261.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4656.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (βλ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την ΙΓ΄ Περίοδο, για το αξίωµα
του Α΄ Αντιπροέδρου ο κ. Γ. Νιώτης, του Β΄ Αντιπροέδρου
η κα Ρ. Ζήση, του Γ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Ε. Αργύρης, του Δ΄
Αντιπροέδρου ο κ. Β. Πολύδωρας, του Ε΄ Αντιπροέδρου η
κα Β. Νικολαϊδου, του Στ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Β. Αποστολάτος και του Ζ΄ Αντιπροέδρου ο κ. Α. Λεβέντης. τόµ. Α΄, σ.
22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Συνόδου Α΄, οι κ. κ. Χρ. Αηδόνης, Β. Κεγκέρογλου, Γ. Καρασµάνης. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου οι κ.κ. Κ. Γιαν-
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νακοπούλου, Ε. Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλιας, Τ. Ιατρίδη και Γ. Γκιόκας. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (βλ. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
του Σώµατος της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 17.
Ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 17.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Α΄, σ. 17-20.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής ότι για τη συµµετοχή
των Βουλευτών στις συνεδριάσεις των Εξεταστικών Επιτροπών δεν καταβάλλεται κανένα επίδοµα. τόµ. Ζ΄, σ. 4898.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον επανεκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄,
σ. 4965.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του επανεκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µετά την αναγγελία της επανεκλογής του. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τη λύπη του καθώς και
όλου του Σώµατος για το συµβάν κατά του Μανώλη Γλέζου.
τόµ. Ζ΄, σ. 5001-5002.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει εκ µέρους όλων των
Βουλευτών τα συλλυπητήρια του για το θάνατο των τριών
τραπεζικών υπαλλήλων και καταδικάζει τα βίαια επεισόδια
στο κέντρο της Αθήνας που οδήγησαν στο χαµό τους. τόµ.
Ι΄, σ. 6666.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα το
θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων, που προκλήθηκε
ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Ι΄, σ. 6666.
Αναφορά του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6917, 6921.
Αναφορά του στο θεσµό της Βουλευτικής ασυλίας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7312.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να "υιοθετήσει" εν
τίνι τρόπω τα ανήλικα παιδιά, να αναλάβει την οικονοµική
ενίσχυση κατ΄ έτος των παιδιών µέχρι την ενηλικίωσή τους
και αν σπουδάσουν, µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, των αξιωµατικών που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης την 26η Αυγούστου

2010 και την 30η Ιουλίου 2010. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1354.
Αναφορά στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1390.
Ανακοινώνεται απόφαση της Βουλής, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα
καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων του 1996 και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2384-2389.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας µε την οποία προτείνει την ανανέωση της θητείας στο αξίωµα του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας του κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ε΄, σ. 3091,
3093.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε την οποία προτείνει
την ανανέωση της θητείας του κ. Καρόλου Παπούλια στο
κορυφαίο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄,
σ. 3091, 3094.
Ανακοινώνεται επιστολή της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µε την οποία
προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τον κ.
Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ε΄, σ. 3091, 3092.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία. τόµ. Ε΄,
σ. 3091-3098.
Ονοµαστική φανερή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄, σ. 3095-3098.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται
ο κ. Κάρολος Παπούλιας, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Ε΄, σ. 3098.
Έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόµατος
ολόκληρου του Σώµατος επισκεφθεί τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να του αναγγείλει το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας και την εκλογή του. τόµ. Ε΄, σ. 3098.
Ορκωµοσία του επανεκλεγέντος δια της ψήφου της Βουλής Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Βουλής επισκέφθηκε τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και του ανήγγειλε εκ µέρους ολόκληρου του
Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και
την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον επανεκλεγέντα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄,
σ. 4965.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του επανεκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µετά την αναγγελία της επανεκλογής του. τόµ. Ζ΄, σ. 4965.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. τόµ. Ζ΄, σ. 4966.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά
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κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ΄, σ. 4608, τόµ. Η΄, σ. 5066-5108,
5109-5145, 5340-5341.

νωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου
(ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9397.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9146.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκµετάλλευση
ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1466.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης). τόµ. ΙΒ΄, σ. 8037.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 645.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο Δηµόσιο". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Β΄, σ. 873, τόµ. Γ΄, σ. 1249-1286, 1287-1332, 13611411, 1561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής
τους δραστηριότητας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της απορρόφησης των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ στο Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η
"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε."
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
εργατοτεχνιτών από τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9396.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοι-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ.
Ι΄, σ. 6906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας
µας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10051.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία του Ελατοδάσους του
Μαινάλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 717.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων
του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238, τόµ. Ε΄,
σ. 2821-2874, 3065-3067, τόµ. Δ΄, σ. 2365-2384, 23872394, 2640-2644, 2666-2701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5160.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2411.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κίνητρα και τις τυχόν αλλαγές για
την απόσυρση παλαιών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ελληνικές θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία του Ελατοδάσους του
Μαινάλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 717.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χ. Ζώη και β) από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ. Τσιάρα, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων ε-
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κτροπής του Αχελώου κ.λπ. (Απαντήθηκε από την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής). τόµ.
Β΄, σ. 938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονοµική
και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας απο τη διαχείρηση των
απορριµάτων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9487.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση
του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης επεισοδίων κατά την 6η Δεκεµβρίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Β΄, σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη). τόµ. Β΄, σ. 1158.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής
και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου
στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3769.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χρήση χηµικών κατά των
πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΣΤ΄, σ. 9353.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄, σ. 356.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου. τόµ. Γ΄, σ. 1239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Νέας
Μάκρης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2930.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
προβλήµατα του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10055.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και ψήφιση
των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)",β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεως του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51
Α΄ 10/4/1997), όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5655-5660.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα διευκόλυνσης
της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων, λόγω της οικονοµικής
κρίσης επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Β΄, σ. 909, τόµ. Ζ΄, σ. 4549-4572.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθεράς δουλειάς για όλους µε δικαιώµατα" (Μονιµοποίηση των
συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των
συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και των απασχολούµενων
µέσω προγραµµάτων "stage" στο δηµόσιο τοµέα - Κατάργηση των προγραµµάτων "stage" στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα - Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα - Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
Α΄, σ. 552, τόµ. Θ΄, σ. 6423-6449.
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Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων".(Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1022, τόµ. Ε΄, σ. 2947-2977.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Για την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για
την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε΄,
σ. 2777.
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών. (Προτείνοντες: η Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση).
τόµ. Ι΄, σ. 7004.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της Βουλευτικής σύνταξης". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 6497.
Πρόταση νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". (Προτείνοντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ΄, σ.
10321.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ενιαίος Φορέας των Δηµοσίων Μαζικών
Συγκοινωνιών Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθηνών".
(Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και ψήφιση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010. τόµ. Α΄, σ. 378.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαδικασία κατάρτισης, συζήτησης
και ψήφισης του προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β. "Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007".
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 477-512, 540-567, 571.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2008 και του
Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 609.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010".
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ΄, σ. 1498-1560, 1567-1621,
1623-1724, 1734-1827, 1840-1963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση
του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9094.
ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9092.
ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ.(Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων). τόµ. Β΄, σ. 1161.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την
ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β΄, σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4266.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια
Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄, σ. 356.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χώρο της υγείας. (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 721.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2174, τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4713.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τη χρήση της Πυρηνικής Ενέργειας στη Χώρα
µας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Η΄, σ. 5234.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8041.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων από βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές από
τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9260.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των 3.000 ευρώ που
δόθηκαν σε πυρόπληκτους της Ηλείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8388.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη σύσταση φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 6915.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εργασιακή αποκατάσταση των πεντέµισι χιλιάδων συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 528.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της προς τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά µέτρα. τόµ. Η΄, σ. 5358-5363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ.
Ι΄, σ. 6906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη σύσταση φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 6915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9005.
Ρ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 947.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ίδρυση
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας. τόµ. Ε΄, σ.
3062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9487.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-112009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του
µέτρου απόσυρσης οχηµάτων", καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα
για την αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ
181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη "Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222Α΄". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 918, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3895-3927.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (βλ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ)
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι΄, σ. 7071, τόµ. ΙΓ΄, σ.
9231-9248.
Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε ανάκληση της
απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών
στα παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα. τόµ. Η΄, σ. 5335.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173,
τόµ. Ζ΄, σ. 4705, 4706.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή εισφοροδιαφυγής αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2243, τόµ. Ε΄, σ. 3366.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (Σ.Γ.Υ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2662.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (Η.Σ.Α.Π.) κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 966.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2662.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επαναλειτουργία της απευθείας σιδηροδροµικής σύνδεσης Καλαµπάκας-Αθηνών.
τόµ. Ι΄, σ. 6533.
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Γ΄, σ. 14871497.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης
του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
Ε΄, σ. 2765-2801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2765.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση
της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής
Βατοπεδίου και η υποβολή του πορίσµατος, θα είναι έως
15η Μαρτίου του 2010. τόµ. Ε΄, σ. 2801.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ.
2801.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2801.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου παρατείνει τη λειτουργία
της έως και την 14η Μαΐου του 2010. τόµ. Ζ΄, σ. 4897.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής «για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου» έως και την 25η Μαΐου
2010. τόµ. Ι΄, σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
«για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου» έως και την 1η Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7702.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου" έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8303.

Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου έως και την
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8515.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8515-8697.
Ανακοινώνεται ότι ενενήντα τέσσερις (94) Βουλευτές του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής: Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8837.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8877-8921.
Ανακοινώνεται ότι από τον Υπουργό Οικονοµικών διαβιβάστηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος: α) Το από
15/6/2010 ενηµερωτικό σηµείωµα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικής Επιθεώρησης και Φορολογικών Ελέγχων
σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους επί των υποθέσεων της Μονής Βατοπεδίου και β) Αντίγραφο της από
22/6/2010 αγωγής του Ελληνικού Δηµοσίου κατά της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου, τα οποία καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και θα διαβιβαστούν στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εφ΄ όσον
βέβαια αυτή συσταθεί. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9329.
Αναφορά επί της αποχώρησης των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή «για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1011, 1012, 1013, 1014, 1027.
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο
Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9262.
ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων
στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9150.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1524.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για τη συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβενικής Ναυτιλιακής Διεύθυνσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 191.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του βρεφονηπιακού σταθµού "Ίδρυµα Επαµεινώνδα Βοσυνιώτη" κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5842.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τις αµοιβές των διοικητικών στελεχών οργανισµών και εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 437.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2228.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
καθολική απαγόρευση των στρατιωτικών παρελάσεων στη
χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4544.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
714.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Υπηρεσιακή εξέλιξη
και ιεραρχία στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1117, 1451-1476, 1477-1503, 1527-1547, τόµ. ΙΖ΄, σ.
1585-1586.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ενιαίος Φορέας των Δηµοσίων Μαζικών
Συγκοινωνιών Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αθηνών".
(Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα.
τόµ. Ζ΄, σ. 4264.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη θαλάσσια συγκοινωνία
και τις λιµενικές υποδοµές των Βορείων Σποράδων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4546.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά προς την Ελληνική Αστυνοµία.
τόµ. Α΄, σ. 466.
Συγχαρητήρια αναφορά για την πρόκριση της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ του 2010. τόµ. Α΄, σ.
523, 524, 527, 601.

Συγχαρητήρια αναφορά στον κ. Α. Σαµαρά για την εκλογή του ως Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ.
769, 849.
Συγχαρητήρια αναφορά στο Σύλλογο Υπαλλήλων της
Βουλής για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. τόµ. Η΄, σ.
5407, 5430, 5431.
Συγχαρητήρια αναφορά στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Δ. Σιούφα για την πρωτοβουλία θέσπισης της Ηµέρας Φιλελληνισµού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ.
5862.
Συγχαρητήρια αναφορά στους φοιτητές και µαθητές που
βραβεύθηκαν από το Ίδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, ως διακριθέντες σε διάφορους διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9075.
Συγχαρητήρια αναφορά για την εκλογή του κ. Α. Κουράκη ως Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9075.
Συγχαρητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής στους
πενήντα δύο διακριθέντες µαθητές από όλη την Ελλάδα στη
σειρά των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τη Βουλή
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας µε θέµα: "Δηµοκρατία και Πολιτική Ανεκτικότητα", στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου εορτασµού της Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9523.
Συγχαρητήρια αναφορά στον κ. Π. Ευθυµίου για την εκλογή του στην Προεδρία του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 45, 48.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Τζέκη. τόµ. Β΄, σ. 839.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Α. Τσίπρα. τόµ. Β΄, σ. 936, 937.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Χ. Καστανίδη. τόµ. Β΄, σ. 1054.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοχοϊδη, Θ. Δρίτσα και Γ. Νιώτη. τόµ. Β΄, σ. 1160,
1161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Τσίπρα. τόµ. Β΄, σ. 1164.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Ζώη. τόµ. Γ΄, σ. 1324.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζώη, Ι. Ραγκούση και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Γ΄, σ. 1328,
1329.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα και Π. Ευθυµίου. τόµ. Γ΄, σ. 1482.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Φ. Σαχινίδη και Β. Νικολαϊδου. τόµ. Γ΄,
σ. 1647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Λεβέντη και Π. Ευθυµίου. τόµ. Γ΄, σ.
1777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Βελόπουλου. τόµ. Δ΄, σ. 2072.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη και Γ. Νικητιάδη. τόµ. Δ΄, σ. 2101.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Π. Λαφαζάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. Δ΄, σ.
2160, 2161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Μ. Ξενογιαννακοπούλου. τόµ. Δ΄, σ. 2188.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Ε. Κεφαλογιάννη και Χ. Παπουτσή. τόµ. Δ΄, σ. 2196, 2197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα, Α. Γεωργιάδη και Γ. Νιώτη. τόµ. Δ΄, σ. 2198,
2199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Λ. Κατσέλη. τόµ. Δ΄, σ. 2207.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη, Γ. Νιώτη. τόµ. Δ΄, σ. 2291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λεβέντη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Δ΄, σ. 2683.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Δ΄, σ. 2693.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Δ΄, σ. 2693.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Βαγιωνά και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄, σ. 2912.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄, σ. 2913.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Ε΄, σ. 2970, 2971.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Α. Ροντούλη. τόµ. Ε΄, σ. 2972.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Κοραντή και Α. Κακλαµάνη. τόµ. Ε΄, σ. 3088.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. Ε΄, σ. 3189.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοχοϊδη, Γ. Καρατζαφέρη, Π. Παυλόπουλου και Φ.
Πετσάλνικου. τόµ. Ε΄, σ. 3229, 3230.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νάκου, Ι. Ραγκούση, Χ. Ζώη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ.
Ε΄, σ. 3230, 3231, 3232.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη, Χ. Παπουτσή και Ρ. Ζήση. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3700.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τραγάκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3702, 3705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703,
3704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703,
3704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Π. Ευθυµίου και Α. Λεβέντη. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4008.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Διαµαντίδη και Α. Γεωργιάδη. τόµ. Ζ΄, σ. 4729, 4730,
4731.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Χρυσανθακόπουλου. τόµ. Ζ΄, σ. 4746, 4747.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Ζ΄, σ. 4780.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τσίπρα, Π. Ευθυµίου και Α. Πλεύρη. τόµ. Ζ΄, σ. 4786.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Διαµαντίδη, Π. Παυλόπουλου και Β. Πολύδωρα. τόµ. Ζ΄, σ.
4884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Θ. Τζάκρη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Ζ΄, σ.
4887.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Σ. Χατζηγάκη. τόµ. Η΄, σ. 5092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζίµα και Α. Ροντούλη. τόµ. Η΄, σ. 5092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μαρκόπουλου. τόµ. Η΄, σ. 5300.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η΄, σ. 5304.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη, Θ. Πάγκαλου, Ν. Καραθανασόπουλου και Ε. Αργύρη. τόµ. Η΄, σ. 5504, 5505.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λυκουρέντζου, Φ. Σαχινίδη και Ε. Αργύρη. τόµ. Η΄, σ.
5529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη και Ρ. Ζήση. τόµ. Η΄, σ. 5742, 5743.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πετσάλνικου και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Θ΄, σ. 5835.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ Ε.
Κεφαλογιάννη και Ε. Στρατάκη. τόµ. Θ΄, σ. 6012.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Γεωργιάδη, Β. Νικολαϊδου και Ρ. Ζήση. τόµ. Θ΄, σ.
6123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Κριτσωτάκη, Α. Γεωργιάδη και Β. Πολύδωρα. τόµ. Θ΄,
σ. 6357, 6358.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ Γ.
Καρατζαφέρη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου τόµ. Θ΄, σ.
6471.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λυκουρέντζου, Α. Ροντούλη και Ι. Αµοιρίδη. τόµ. Ι΄, σ.
6604.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Α. Ροντούλη και Ε. Αργύρη. τόµ. Ι΄,
σ. 6612, 6613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Ι. Ραγκούση. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7785.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη, Ι. Ραγκούση και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΒ΄, σ.
7896.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βλατή, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7972.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τασούλα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7992.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη και Κ. Μουσουρούλη. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8317.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8346, 8347.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Β. Αποστολάτου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κοντού και Χ. Καστανίδη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8904.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Αυγερινοπούλου, Χ. Καστανίδη και Β. Αποστολάτου.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8957-8958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ν. Σηφουνάκη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9310.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Α. Κακλαµάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10122.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη, Α. Κακλαµάνη και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Λέγκα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10209.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά, Η. Καρανίκα και Ε. Αργύρη. τόµ. ΙΕ΄, σ. 57.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄, σ. 194.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄, σ. 199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Χ. Παπουτσή. τόµ. ΙΕ΄, σ.
741, 742.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αργύρη, Α. Ροντούλη και Μ. Τζελέπη. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1091, 1092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Πολύδωρα, Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1573.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα την καταπολέµηση της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3025-3050.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε
αλλοδαπούς, αλλά και εν γένει τη µεταναστευτική πολιτική.
τόµ. Ε΄, σ. 3208-3237.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε θέµα: "Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης" µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Η΄, σ. 5279-5310.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τις αλλαγές που πλήττουν τα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9971-10001.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1204.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της µητέρας του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ.
Α΄, σ. 435, 436, 438.
Συλλυπητήρια αναφορά για το χαµό του Αλέξη Γρηγορόπουλου. τόµ. Β΄, σ. 934.
Συλλυπητήρια αναφορά για τη συµπλήρωση 10 χρόνων
από το θάνατο του πρώην Βουλευτή Δ. Τσετινέ. τόµ. Γ΄, σ.
1585.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του ζωγράφου Γ.
Μόραλη. τόµ. Γ΄, σ. 1606, 1625.

Συλλυπητήρια αναφορά για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Άντη Χατζηκωστή στην Κύπρο. τόµ. Δ΄, σ. 2016.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του καταστροφικού σεισµού στην Αϊτή. τόµ. Δ΄, σ. 2190, 2191.
Συλλυπητήρια αναφορά για τον µηχανικό Σέρτζιο Σιάνι
που έχασε τη ζωή του στα Τέµπη. τόµ. Δ΄, σ. 2727, 2728,
2729, 2730.
Συλλυπητήρια αναφορά για την εγκληµατική ενέργεια
στο Βύρωνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3953.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της µητέρας του
Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. τόµ. Η΄,
σ. 5161, 5170, 5174, 5176.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του καθηγητή Δ.
Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6302, 6307, 6309, 6320.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6663, 6664,
6665, 6666, 6667, 6678, 6679, 6682, 6685, 6688, 6689,
6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6699, 6705,
6706, 6728, 6729, 6730, 6732, 6733, 6734, 6741, 6759,
6762, 6866, 6868, 6874, 6917, 6918, 6920, 6993.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που βρήκαν βίαιο θάνατο ύστερα απο τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6666.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της εγκύου τραπεζοϋπαλλήλου που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6917, 6918, 6920.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα από τα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8129, 8130, 8131.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του αξιωµατικού
της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9278, 9279, 9280, 9283, 9287, 9299,
9302, 9303.
Συλλυπητήρια αναφορά για την τραγική απώλεια των δυο
χειριστών του στρατιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στην
Πάχη των Μεγάρων. τόµ. ΙΕ΄, σ. 569.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στη µνήµη των χιλιάδων
θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1390.
Αναφορά στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1390.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το περιεχόµενο της σύµβασης για τη χορήγηση του
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9285.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). τόµ. Β΄, σ.
935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊ-
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κού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου
2007 (L 335)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1015, τόµ. ΙΖ΄, σ. 2373-2390.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε." για τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού
Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1573, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1869.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις συµβάσεις των εργαζοµένων στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Περιφερειών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6171.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε µονιµοποίηση
των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του Νοµού
Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7101.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Περιφερειών της Ελλάδας. τόµ. Α΄, σ. 598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των stage κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
(Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 610-627.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
όλων των διοδίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 464.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εργασιακή αποκατάσταση των πεντέµισι χιλιάδων συµβασιούχων πυροσβεστών
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 528.
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και

ιδιωτικό τοµέα, στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθεράς δουλειάς για όλους µε δικαιώµατα" (Μονιµοποίηση των
συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των
συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και των απασχολούµενων
µέσω προγραµµάτων "stage" στο δηµόσιο τοµέα - Κατάργηση των προγραµµάτων "stage" στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα - Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα - Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). (Προτείνοντες:
Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
Α΄, σ. 552, τόµ. Θ΄, σ. 6423-6449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Περιφερειών της Ελλάδας. τόµ. Α΄, σ. 598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των stage κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
(Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α΄, σ. 610-627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). τόµ. Β΄, σ.
935.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση των απασχολούµενων στα προγράµµατα "STAGE". τόµ. Β΄, σ.
1001.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις
(14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 1171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα "STAGE" κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των συµβασιούχων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9005.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των
Χριστιανικών Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 641.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Σ.Χ.Ο.Π.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6537.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας
Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού.
τόµ. Β΄, σ. 1116-1148.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση για την συζήτηση επί
της Έκθεσης του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού για το
έτος 2008 παρακολουθούν από το Συµβούλιο Απόδηµου
Ελληνισµού ο Πρόεδρος κ. Σ. Ταµβάκης, η Γραµµατέας κ.
Ο. Σαραντοπούλου και τα µέλη κ.κ. Ν. Τσιτσίγκος και Κ.
Ιωαννίδης. τόµ. Β΄, σ. 1117.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε απόψεις που
εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων µε
επιστολή της στο Υπουργείο. τόµ. Ε΄, σ. 2815.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Σ.Δ.Ι.Τ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα
κλειστών γυµναστηρίων και δεκατριών κολυµβητηρίων µε
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). (Επερωτώντες Βουλευτές: Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ. 6177-6194.
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) (βλ. ΚΟΜΜΑΤΑ)
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΧΑΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης, όπως
αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο
της 30ης Ιουνίου 2005". (Κατάθεση). τόµ. Ζ΄, σ. 4313.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απολογία συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2939.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΙΤΖ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και
AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4274.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΠρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του

Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ. 1022,
τόµ. Ε΄, σ. 2947-2977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3891.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για την
κατάργηση της Βουλευτικής σύνταξης". (Προτείνοντες Βουλευτές: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 6497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των
επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι΄, σ. 6655, 6866-6892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10183-10229, 10231-10280, 10314-10369,
10380.
ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" (βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ")
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής σε
όλες τις σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων
της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
λειτουργία των τµηµάτων όλων των σχολείων µε τριάντα µαθητές κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος σχολικής στέγης στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ανατολική και Δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6228.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού
Σχολείου Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2719.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανέγερση
νέου κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δηµοτικό και το 1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Περιστερίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων του
Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 10.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ενίσχυση
των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7693.
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ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την εισαγωγή αλλογενών Ελλήνων
πολιτών στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6414.
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων για τα Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5739.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7095.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (ΠΟΑΞΙΑ), Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος (ΠΟΕΥΠΣ), Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος (ΠΟΕΠΛΣ), η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών
Λιµενικού Σώµατος (ΠΕΑΛΣ) και η Ένωση Αξιωµατικών
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΕΑΠΣ) κατέθεσαν ψήφισµα µε
το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους προς το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10317-10319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1821.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (βλ. ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (βλ.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ανακοινώνεται η επανασύσταση της Διακοµµατικής Επιτροπής για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, ύστερα από πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Η΄,
σ. 5659, 5660.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 439.
Πρόταση νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών
Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων".(Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Β΄, σ.
1022, τόµ. Ε΄, σ. 2947-2977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικο-

νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
προϋπολογισµό του ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συµβάσεις
Ασφαλιστικών Ταµείων µε Ιδιωτικές Μονάδες αιµοκάθαρσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3948.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΑΠΓΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1165.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα
νέα υποπρογράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8488.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Τ.Π.Δ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΤΑΠΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το φορέα απονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964.
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περί Ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10093-10124,
10154-10177.
ΤΑΞΙ (βλ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή της
ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5872.
ΤΕΙΧΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
δραστηριότητες σε σχολεία µε αφορµή την επέτειο από την
πτώση του τείχους του Βερολίνου. τόµ. Β΄, σ. 1169.
ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κίνητρα και τις τυχόν αλλαγές για
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την απόσυρση παλαιών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331.
Σχέδιο νόµου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 211-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και κατάργηση του
µέτρου απόσυρσης οχηµάτων", καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την αντιµετώπιση της Ατµοφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη "Διόρθωση Σφαλµάτων", που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222Α΄". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 918, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3895-3927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. Δ΄, σ. 2218.
ΤΕΜΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από το κλείσιµο των Τεµπών
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2131.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. (Επερωτώντες: Δώδεκα
(12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ΄, σ. 2726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αποζηµίωση των καταστηµαταρχών στα Τέµπη κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2942.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6908.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
(ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
µετεγγραφές αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3664.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του ΤΕΙ Λαµίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
προβλήµατα του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10055.
ΤΖΑΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Τζαµί των Αθηνών κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8781.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη θέση της κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1430.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
τρόπο καθορισµού των τιµών των φαρµάκων κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολογήση
των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων µείωσης των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µειωµένες τιµές στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον καθορισµό
των κατωτέρων εγγυηµένων τιµών της πράσινης βρώσιµης
ελιάς κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1784.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4998.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9655.
ΤΟΜΑΤΑ-ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα στους καλλιεργητές και
τους µεταποιητές της βιοµηχανικής τοµάτας του Νοµού
Σερρών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
παραγωγών βιοµηχανικής ντοµάτας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9258.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο Καστοριάς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7206.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
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κής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3137, τόµ. Ζ΄, σ.
4303-4309.
ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΟΚΑΑ)
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας
των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ). (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8847-8862.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7201.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. (Επερωτώντες: Δέκα τρεις (13)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9105-9126.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από
τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3726.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ελληνική τουριστική
πολιτική για το 2010 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9102.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ελληνική τουριστική
πολιτική για το 2010 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7201.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. (Επερωτώντες: Δέκα τρεις (13)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9105-9126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 12.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε διαφηµίσεις
τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄, σ. 1004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του
Οργανισµού "FRONTEX"-Τουρκίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τουρκική τράπεζα FINANSBANK,
θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8390.
Αναφορά στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 79, 80, 82, 83, 84, 87.
ΤΡΑΜ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς προσλήψεων σε εταιρείες όπως η
"ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε."
κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7588.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τουρκική τράπεζα FINANSBANK,
θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8390.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ.
9337, τόµ. ΙΕ΄, σ. 156-203, 205-229, 319.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 591, τόµ. Δ΄, σ. 20052029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1181, τόµ. Δ΄, σ. 2031-2073, 2075-2113, 2138-2208,
2319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την διερεύνηση
της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από την
"DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
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προθέσεις της Κυβέρνησης για ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών
από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ,
2010/16/ΕΕ, που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9200, 9579-9629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περί Ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10093-10124,
10154-10177.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης των ΄Αρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1104.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των
Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων, την ενίσχυση των Δηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10302.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περί Ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10093-10124,
10154-10177.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση των µερικώς υδρογονωµένων φυτικών λιπαρών (ή trans λιπαρών). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7698.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αξιοποίηση της φέτας ως εθνικού προϊόντος ελληνικής προέλευσης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7202.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αξιοποίηση της φέτας ως εθνικού προϊόντος ελληνικής προέλευσης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7202.
ΤΥΦΛΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στη Σχολή Τυφλών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1002.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χώρο της υγείας. (Επερωτώντες: ΄Εντεκα (11) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 721.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1465.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιδείνωση της κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. (Επερωτώντες: Είκοσι
ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Η΄, σ. 5479-5496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές
παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και
στα φάρµακα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον Υγειονοµικό
Χάρτη της χώρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9146.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η΄, σ. 5478, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7595-7620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7204.
ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9146.
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκτροπή του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 967.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΄Υδρευσης, Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων
της Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
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ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της σύµβασης για το δίκαιο των
χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10424, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1035-1037.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο ανατροπής του υδάτινου ισοζυγίου στην περιοχή Δαµασίου και Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 782.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΗΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
των Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10305.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ. 5002-5009.
Ανακοινώνεται η µείωση των επιδοµάτων των υπαλλήλων
της Βουλής από 12-17%. τόµ. Ζ΄, σ. 5008.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ι΄, σ. 6634, 6635, 6636, 6651.
Συζήτηση επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7047-7066.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει προς το Σώµα την
περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας των υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και τη µείωση 8% όλων των επιδοµάτων τους. τόµ. Ι΄, σ. 7053.
Πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς να αναβληθούν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010 ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9774, 9784.
Αναφορά στη στάση εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής και στη λειτουργία αυτής µε προσωπικό ασφαλείας.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9836, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847,
9851.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη νοµική στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων για
αδικήµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1426.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4039.

Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Πρωθυπουργό: α) από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ.
Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την επιβάρυνση της εργατικής
τάξης από τα µέτρα της Κυβέρνησης. β) από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιο Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες από την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία και της πρότασης για την άρση της µονιµότητας. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4209.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των εποχικών δασοπυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1201.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µονιµοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3666.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5735.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε." για τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού
Ναυτικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1573, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1869.
ΥΠΟΘΕΣΗ "SIEMENS"
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 1432-1440.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2875-2916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2875.
Ανακοινώνεται ότι οµοφώνως η Βουλή αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επι-

163
τροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
"SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
Εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της και η υποβολή του
πορίσµατος θα είναι µέχρι τις 17 Μαρτίου του 2010. τόµ.
Ε΄, σ. 2915.
Εισήγηση του Προέδρου της Βουλής για τη διαδικασία
συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι η Εξεταστική Επιτροπή
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της παρατείνει τη λειτουργία της έως και την 17η Μαΐου του
2010. τόµ. Ζ΄, σ. 4898.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
µέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. τόµ. Ι΄, σ. 7150.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9110.
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΟΜΟΛΟΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων. τόµ. Γ΄, σ. 1450-1461.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9188-9224.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Βουλής για την
αποδοχή της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
των οµολόγων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9224.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσµία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης των Οµολόγων και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι µέχρι την 4η Οκτωβρίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9224.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 22 Ιουνίου 2010
οµόφωνης απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής συγκροτήθηκε 19µελής Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9494.
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ"
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
του Χρηµατιστηρίου στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 14411449.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΕΡΜΑΝΟΣ"
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι επτά (127) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν

πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη
διερεύνηση της υπόθεσης της εξαγοράς της εταιρείας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στο σύνολό της. τόµ. Γ΄, σ. 1779-1789.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης
των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών στοιχείων. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4016-4027.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης. (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β΄, σ. 759.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ΄, σ. 582, τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1218-1251, 1253-1276, 1391.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση της
φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
τρόπο καθορισµού των τιµών των φαρµάκων κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολόγηση
των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές
παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και
στα φάρµακα. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9654.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6278.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών
στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6107.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τις ενέργειες του
Υπουργείου για τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών
στην υπόθεση φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6471.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8165.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
σχεδιασµό στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 445.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣΒΟΛΒΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των µελετών του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου της περιοχής Κορώνειας-Βόλβης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2664.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή εισφοροδιαφυγής αναφορικά µε
τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση).
τόµ. Δ΄, σ. 2243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φο-

ροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση). τόµ. Δ΄, σ. 2243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
3167.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3259-3260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε
σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Ψήφιση). τόµ. Ε΄, σ. 3366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 35143515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ.
3514, 3575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3993.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 5436, 5497-5544, 5558-5604, 5605-5653, 56615711, 5750-5812, τόµ. Θ΄, σ. 5913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1820, 2419-2474.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή φόρου εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1353.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφω-
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νίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2173, τόµ. Ε΄, σ. 3313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2243, 2324-2362.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία πετρελαιοειδών προϊόντων". (Κατάθεση). τόµ. Ε΄,
σ. 3239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του
Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2173, τόµ. Ε΄, σ. 3259-3260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε
σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ. 2243, τόµ. Ε΄, σ. 3366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3436.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπόνδου
Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση
Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ΄, σ.
2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514-3515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ΄, σ. 2243, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514, 3575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3684-3710, 3813-3831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην εγχώρια αγορά. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΣΤ΄, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές παροχές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιο Τσίπρα, σχετι-

κά µε την οικονοµική πολιτική, τα νέα φορολογικά µέτρα
κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ.
Η΄, σ. 5236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Η΄, σ. 5436, 5497-5544, 5558-5604, 5605-5653, 56615711, 5750-5812, τόµ. Θ΄, σ. 5913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης". (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 6497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των αµειβόµενων αθλητών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1689.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1820, 2419-2474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και
τη βελτίωση του εισοδήµατος της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2412.
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 362.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή φόρου εισοδήµατος
Φυσικών Προσώπων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1353.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 591, τόµ. Δ΄, σ. 20052029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης". (Κατάθεση). τόµ. Ι΄, σ. 6497.
ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (βλ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ) . τόµ. ΙΣΤ΄, σ. .
ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή εργασιών και την απόλυση εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Αχυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1468.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του Δήµου
Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου (Καλής)
στο Νοµό Πέλλης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7212.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φυλακών Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των σωφρονιστικών καταστηµάτων ανηλίκων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8042.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8382.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9396.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 686.
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και
AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενεργειακή επένδυση στο Πλατυγιάλι
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8379.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ΄, σ. 5877-5892.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό
Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
σχολική στέγη στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Εξοχής και Ασβεστοχωρίου του Δήµου Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ. Γ΄,
σ. 1354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας, σχετικά µε την άσκηση εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αναθέσεις έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5871.
ΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Ε΄, σ. 2985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από το ΕΛΓΑ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4539.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706.
ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1359.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χρήση χηµικών κατά των
πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000.
ΧΡΕΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1820, 2419-2474.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α΄, σ. 591, τόµ. Δ΄, σ. 20052029.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4868.
ΧΡΕΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων
φυσικών προσώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9466, τόµ. ΙΕ΄, σ. 329-369, 371-395.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα διευκόλυνσης
της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων, λόγω της οικονοµικής
κρίσης επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Είκοσι εννέα (29)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση-Συζήτηση).
τόµ. Β΄, σ. 909, τόµ. Ζ΄, σ. 4549-4572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών
από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων
φυσικών προσώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9466, ΙΕ΄, σ. 329-369, 371-395.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου "Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του Δήµου
Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Εξωτερικών). τόµ. Ε΄, σ. 3164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του
µονοπατιού Αρχαίας Ήλιδας-Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 285.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του
14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7674.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της χωµατερής Άνω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 595.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη
νοσοκοµειακών αποβλήτων σε χωµατερές. τόµ. Ε΄, σ.
2817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη
διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9099.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµά της στον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3674-3678.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων Ταξί Owners Confederation of Hellas (ΠΟΕΙΑΤΑ)
κατέθεσε ψήφισµα, σχετικά µε τα προβλήµατα που αφορούν τον κλάδο της. τόµ. Ζ΄, σ. 4313.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσαν ψήφισµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνουν
τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες τους ως προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο και τα µέτρα. τόµ. Ζ΄, σ. 4619.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4911.
Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.,
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ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., ΤΑΠ-ΟΤΕ
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους
φορέα. τόµ. Η΄, σ. 5355-5357.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της προς τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά µέτρα. τόµ. Η΄, σ. 5358-5363.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην οικονοµική πολιτική
της Κυβέρνησης. τόµ. Θ΄, σ. 6140-6143.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα οικονοµικά µέτρα
της κυβέρνησης. τόµ. Ι΄, σ. 6656.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, ΓΣΕΕ και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων, ΑΔΕΔΥ, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα της
Κυβέρνησης. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7615-7620.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι τα Διοικητικά Συµβούλια των Ενώσεων Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών, Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης, Τεχνικών Ηµερήσιου
Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας, Εφηµεριδοπωλών Αθηνών και Εφηµεριδοπωλών
Πειραιά, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την
αντίθεσή τους στο εργασιακό καθεστώς και το ασφαλιστικό
σύστηµα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8410-8412.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9390-9392.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ασφαλιστικό σύστηµα, τις
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης Διαιτησίας. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9868-9871.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (ΠΟΑΞΙΑ), Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος (ΠΟΕΥΠΣ), Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος (ΠΟΕΠΛΣ), η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών
Λιµενικού Σώµατος (ΠΕΑΛΣ) και η Ένωση Αξιωµατικών
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΕΑΠΣ) κατέθεσαν ψήφισµα µε
το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους προς το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10317-10319.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνει την αντίθεσή της για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10332-10335.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών και η Κεντρική Συντο-

νιστική Επιτροπή των Συνεργαζοµένων Οµοσπονδιών του
Κλάδου Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δηµόσιας Χρήσεως κατέθεσαν ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή
τους στην ψήφιση του νοµοσχεδίου για την απελευθέρωση
των οδικών, εµπορευµατικών µεταφορών. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1753-1755.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου του Σώµατος της Α΄ Συνόδου της ΙΓ΄ Περιόδου
της Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 17.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ.
189-196.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ.
1072-1073.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 3 και ειδικό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ.
1074-1087.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2353-2355.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα
Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2355-2362.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄, σ. 2387, 2394-2639.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. τόµ. Δ΄, σ. 2698.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις. (Απερρίφθη).
τόµ. Δ΄, σ. 2700.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ.
Ε΄, σ. 2839-2865.
Ονοµαστική φανερή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε΄, σ. 3095-3098.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3698.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία
των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3813-3831.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βελόπουλου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Ζ΄, σ. 4314-4518.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. Ζ΄, σ. 4725.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως
διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ.
4826.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Ζ΄, σ. 4827-4849.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 1, 2, 14, 17, 21,
και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή
οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες
ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4930.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, και 25 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και
την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 49314962.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιο-

κρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η΄, σ. 5079.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η΄, σ. 5628.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5628.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5629-5639.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6666.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6666-6677.
Πρόταση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την ψηφοφορία του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6776-6781, 6783-6786.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά
την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". (Απερρίφθη). τόµ.
Ι΄, σ. 6776.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αποστολάκου, Κ. Καραγκούνη, Α. Λαφαζάνη και Θ. Ροµπόπουλου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7313,
7324-7554.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του
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Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7730.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄,
σ. 7926.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7926-7948.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1 (σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7993-8009.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της µυστικής ψηφοφορίας
επί της πρότασεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των
Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ.
Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ, σ.
9370-9372.
Ψηφοφορία για την εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου της
Βουλής, από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9075.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που
αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε.
Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη
και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9372-9378.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας για τα άρθρα 3, 4, 11, 15, 16, 27, 38, 74, και 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9678.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές
σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9788.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο
Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9788.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9789-9803.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 2, 3, 10,
11, 15, 17, 38, 43, 67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 37, 38, 52 και 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11,
27, 37, 38, και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".
(Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15, 17,
37, 38, 43, 52, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910-9911.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11,
15, 17, 37, 38, 43, 52, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910-9970.
Δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι
καταψηφίζει όλα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 1034810349, 10368.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 2, 3, 4, 6,
7, και την υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10349.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, επί των άρθρων 6 και 10 και την
υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ.
10349-10350.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10
και της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10350-10368.
Δήλωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι καταψηφίζει όλα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικο-
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νοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του
Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10368.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 168 και ειδικό αριθµό 25 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 489.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 168 και ειδικό αριθµό 25 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη".
τόµ. ΙΕ΄, σ. 490-491.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ΄, σ.
515.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού και του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Κ. Κιλτίδη επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1148-1150.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα
προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1150-1151.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1703, 1735.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1745-1746.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 14 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1762-1763.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1764-1765.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 4, 12, και 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση
φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα συµµετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 4, 12, και 19 του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2461.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 12, και 19
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Εκούσια
κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ. 24622464.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6476.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών
Ψυχικής Υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10147.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6476.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1571, 1572.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4667, 4668.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9154, 9155, 9168.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10357.
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 78.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1762.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3422.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3517.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10108.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 72.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1360.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής,
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 74.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 787-789, 869, 889, 890, 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1594, 1595.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7847.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10354.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7119-7121, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7283, 7290, 7291, 7566.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9727.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
και τις τυχόν αλλαγές για την απόσυρση παλαιών οχηµάτων
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των stage κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601, 604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 792-794, 893, 894.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε διαφηµίσεις τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς
της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄, σ. 1004, 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1368-1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1526-1530, 1531.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Γ΄, σ. 1526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2009-2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2329,
2343, 2344, 2347.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2670, 2671, τόµ. Ε΄, σ.
2830.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2881-2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3141.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3635-3637, 3864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3687, 3688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που
διαµένουν σε σκηνές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3729, 3730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3905.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3956, 3969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4120, 4121, 4161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4808, 4809, 4878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5137.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5245, 5259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Α-
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ποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5536,
5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
βιοµηχανία συναρµολογήσεως οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
5874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσφυγή της Ελλάδας στο µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6757, 6758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6885,
6886.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6885,
6886, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10309, 10310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7130, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7307, 7308,
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το παλιό αεροδρόµιο
του Ελληνικού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7248.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7958.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων γηπέδων για τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟ κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9549.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9586-9588, 9599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10196, 10197, 10271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγή αυτοκινήτων στη Μακεδονία κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1493.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1696-1698, 1733, 1739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2423, 2438, 2447.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2486, 2502, 2505.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2519, 2520.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1596, 1597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3690.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6736.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1484, 1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1728.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εργασιακή αποκατάσταση των πεντέµισι χιλιάδων συµβασιούχων
πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 529, 530.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σχολική
στέγη στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Εξοχής και Ασβεστοχωρίου του Δήµου Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 681, 682.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 948.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή των επιδοτήσεων στους παραγωγούς κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1107.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1574, 1575.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2044-2046,
2112, 2144, 2145, 2174, 2175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2643.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα προβλήµατα από την εφαρµογή του
άρθρου 48 του ν. 3772/2009 κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2941.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3124-3126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3689, 3690, 3709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3778, 3779.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3902, 3925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". τόµ. Ζ΄, σ. 4305.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4543, 4544.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5367-5369, 5439,
5440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
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φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5667,
5668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6050, 6051,
6052, 6076, 6118.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄, σ.
6245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6389, 6398, 6400,
6401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6697, 6698, 6699.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6697, 6698.
Δήλωσή της ότι δεν επικυρώνει τα Πρακτικά ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για
τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου".
τόµ. Ι΄, σ. 6892.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6892,
6893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7130, 7131, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7322.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7174-7176, 7184, 7185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7809.
Αναφορά της στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8294, 8295, 8331, 8332,
8333, 8357, 8360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8721,
8722.

Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8859.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8884-8886.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9006, 9007.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων από βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές
από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9261.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
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Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9335-9337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9776.
Αναφορά του στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9777.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10301, 10302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 37, 38.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 168-170, 210.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 256.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 343,
379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 475.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 512.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
512, 520, 521, 552-554.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 125, 126.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1275, 1276, 1372-1374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2326,
2343, 2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3078,
3079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3139, 3140.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4765, 4766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενι-
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κά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5391, 5392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5527,
5708, 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6603, 6604.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6604.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6886,
6887, 6888.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7023, 7024.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7555, 7556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7753, 7754,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7965, 8072, 8073, 8074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9699, 9700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 676.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1391, 1392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της
περιοχής Κορώνειας-Βόλβης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3424.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5611.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα"
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6220, 6221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7850, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7987, 7988.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1288-1290,
1342, 1343, 1366.
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βιβλίο που
προτάθηκε για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων για τα Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6187, 6194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση των αµειβόµενων αθλητών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1689,
1690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2377, 2384.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2491.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1812.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Ανάβαλου στο Νοµό Αργολίδας.
τόµ. Δ΄, σ. 2313.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρη στελέχωση
του Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και
Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑµεΑ) στο Νοµό
Αργολίδας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3773.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4047,
4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6619.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών
"COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ. 6927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
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Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1221-1224, 1249, 1254,
1270.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6023, 6024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9847.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 24.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής

Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5416, 5417, 5418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5770,
5771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6693, 6694.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7071, 7072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 87.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 87.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 212, 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1170-1172.
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ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανακοινώνεται ότι καταλαµβάνει την έδρα του παραιτηθέντος κ. Γ. Σουφλιά. τόµ. Α΄, σ. 7.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόκτηση
ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 463, 464.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1745, 1746, 2206.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4764.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5878.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9888.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 92.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 848.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1558-1560.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2089.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4107.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5610,
5611.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7913, 7914.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο
Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10320.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1727.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1742.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5089, 5090, 5091.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7021.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1275.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1265, 1380, 1404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1684, 1685.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.τόµ.
Ε΄, σ. 2891.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3072,
3084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4764.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5079-5081.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7763, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διανοµή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών
στην περιοχή του Έλους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 617, 618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 776,
780, 781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1230.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του ΣΤ΄ Αντιπροέδρου της
Βουλής, για την ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 250.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις
ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 346.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 384, 385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 591.
Αναφορά του στην 1η Δεκεµβρίου, Παγκόσµια ηµέρα
κατά του AIDS. τόµ. Β΄, σ. 817.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 890, τόµ. Η΄,
σ. 5067,5071, 5072, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1857
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1142.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1699.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2218,
τόµ. Ε΄, σ. 2828, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4176, τόµ. Θ΄, σ. 6448,
6449, τόµ. Ι΄, σ. 7106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
έργων στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάβρωση
των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοικητική
και υπηρεσιακή υπαγωγή του Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2660.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2892, 2894, 2897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄)και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3083, 3084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3415, 3428, 3431,
3433.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3743.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3957, 3960.
Αναφορά του στην επίσκεψη του κ. Vittorio Sgarbi, πρώην Ιταλού Βουλευτή και νυν δηµάρχου πόλης της Σικελίας
της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Grecia)στη Βουλή. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 4123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
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διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5695,
5696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6175.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6512, 6518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6633, 6634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7262, 7263.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7848, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8057.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8137,
8148.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8720,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8957, 8958.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8915.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Γαλατά-Πόρου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9118.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9551, 9564, 9565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9899, 9900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10052.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10402.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 68, 69.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
512.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1870.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2765-2767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6626.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 66.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7823.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Δ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, για τη ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1685.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2160,
2161, τόµ. Η΄, σ. 5092, 5504, 5505, 5529, τόµ. Ι΄, σ.
6612, 6613, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8317, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10122, 10123,
τόµ. ΙΕ΄, σ. 57, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1091.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ΄, σ. 2331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους
επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6794,
6886, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7591, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9206, τόµ. ΙΔ΄, σ.
9723, 9853, τόµ. ΙΕ΄, σ. 198, 377, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1090,
1091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7147, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7280.
Αναφορά του στη µηνυτήρια αναφορά περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" που διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7889, 7890,
7950.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας
Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8764,
8810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 104, 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1145.

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. Α΄, σ. 40.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προϋπολογισµό του ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α., τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1207, 1208.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2283-2285,
2294, 2295, 2296.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επενδυτικά σχέδια
στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄, σ. 2818, 2819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3665, 3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που
δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3679, 3680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα. τόµ. Ζ΄,
σ. 4265.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4678.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Ζ΄, σ. 4703,
4704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5418, 5420, 5426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
βιοµηχανία συναρµολογήσεως οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
5873, 5874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ειδικό
πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230, 6231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση
της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8126, 8127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ.τόµ. ΙΒ΄, σ. 8447, 8448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα νέα υποπρογράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8488, 8489.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8489, 8491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Οργανισµού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8838,
8839.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε εκκρεµότητες στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9400, 9401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 365,
387, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 583.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1273.
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και

συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
538.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 103, 104.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 103.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 389.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 597, 598.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 613, 623, 625.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου
στο Καστέλι. τόµ. Β΄, σ. 662.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής του οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ. Β΄,
σ. 781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 905, 906.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
απασχολουµένων στα προγράµµατα "STAGE". τόµ. Β΄, σ.
1001.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1139.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1171, 1182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1317, 1393.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1472-1474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1703.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2282, 2293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2718, 2719.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2781, 2782.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε επενδυτικά σχέδια
στην Κρήτη που εκκρεµούν για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόµο. τόµ. Ε΄, σ. 2819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3119-3121.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄, σ. 3257.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3856.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4237, 4238, 4249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ΔΕΗ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5514,
5515, 5754, 5755.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5877, 5889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6045-6047,
6074, 6075, 6114, 6144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6321, 6395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις" . τόµ. Ι΄, σ.
6591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών
"COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ. 6923, 6924, 6928, 6932, 6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7260.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
ασφαλισµένων των εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ"
και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ" µετά την ανάκληση λειτουργίας τους. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7746, 7747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό
Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8383, 8384.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8849.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10160.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 223, 224.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 349.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ΄, σ. 525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
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κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1017, 1030.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1762.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2677.
Ανακοινώνεται επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής
µε την οποία ενηµερώνει ότι θα της απονεµηθεί στην Νέα
Υόρκη το Διεθνές Ανθρωπιστικό Βραβείο 2010, Παγκόσµια Υπηκοότητα Βραβείων για την Ηγεσία στο Βοηθείν την
Ανθρωπότητα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3915.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4942.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6637.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7277, 7278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων

Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8956.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8957,
8958.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9298.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9560.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10351.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 772.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1173.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1609.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2794, 2795, 2798,
2799.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2912.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4807, 4808.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5666.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6177.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι΄, σ. 6618, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 85, 86.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6618.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7921, 7922.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8496.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990

και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ.(α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9344, 9347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9719, 9720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 85, 86,
100, 101.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 213.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9798.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9922.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ζακύνθου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
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εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1238, 1261.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 55, 56.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1776, 1777.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1777.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7010, 7011.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9157.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
531.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σάµου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 842.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έλλειµµα
του Ο.Α.Ε.Δ., την ενδεχόµενη επανεξέταση αιτήσεων νέων
ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2652.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5602,
5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6353, 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
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κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6613, 6614, 6615, 6699.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7763, 7764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10279, 10280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1717.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
(ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 328, 329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σηµασίας που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 679.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1214, 1227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1649, 1650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2069, 2070,
2072.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2641.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε απόψεις που εκφράζει
η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων σε επιστολή
της στο Υπουργείο. τόµ. Ε΄, σ. 2815, 2816, 2817.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2952-2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αγροτικές
κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση

της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3954, 3955, 3963, 3968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4164, 4165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για καθολική απαγόρευση των στρατιωτικών παρελάσεων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4545,
4546.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4739, 4740, 4879-4881.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5247, 5260.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα).τόµ. Θ΄, σ. 6428, 6429, 6430.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8916, 8917.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9218, 9219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9685-9687, 9805-9807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 36, 37.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον διορισµό
του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 284, 285.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α΄, σ.
39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-
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βέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 168-170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 338, 339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
από το Αφγανιστάν και τις άλλες χώρες. τόµ. Α΄, σ. 525,
526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 711,
712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 714.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1882-1884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2270, 2271.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5295-5296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την τουρκική πρόταση για αµοιβαία µείωση
των εξοπλισµών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6163, 6164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
αλλογενών Ελλήνων πολιτών στις στρατιωτικές σχολές
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6414, 6415, 6416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6750, 6751.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6750, 6751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542, 9543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10242-10244, 10245,
10246, 10336.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10247, τόµ. ΙΣΤ ΄, σ. 1470, 1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:

"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1464-1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1477, 1485, 1486,
1491, 1494, 1495, 1527, 1532, 1534, 1536, 1538, 1544,
1545, 1546, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1585.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1842,
1845-1847, 1850, 1851, 1856, 1857, 1859-1861, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2068.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5412, 5413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7011, 7012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7824, 7825,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7972, 7973.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7972,
7973.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8912.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση

της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2383.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1586, 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2097, 2191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2371, 2372, 2373, 2685,
τόµ. Ε΄, σ. 2823, 2824, 2870.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό εκπροσώπησης του Δήµου Μαρκόπουλου από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6068, 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7797, 7798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9722, 9723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αγορανοµική διάταξη µε αριθµό 6/2010 για τις οικονοµικές συσκευασίες των προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1629, 1636, 1645,
1648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2426, 2449, 2450.
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 128.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τους ψηφοφόρους της.
τόµ. Α΄, σ. 128.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 226.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 614, 615, 624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1023, 1024, 1056.
Οµιλία της σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄, σ. 1243.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2050.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2783, 2784.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3413, 3428.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3999, 4011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5596.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6181, 6190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6578-6580, 6660, 6661, 6682-6684.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6682, 6683.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7693,
7694.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8889.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9201-9203.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9289.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα

194
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ.(α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9340.
Αναφορά της επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1316.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 57, 58.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση των
απορριµµάτων στην Αττική. τόµ. Α΄, σ. 347.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έ-

τους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1016, 1033, 1041, 1042,
1043, 1066.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1206.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1545, 1573, 1574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2335,
2349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2375, 2698, τόµ. Ε΄, σ.
2825, 2826, 2871.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2694.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ.
Δ΄, σ. 2694, 2695.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2913.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3076,
3085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3693.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3702, 3703.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4063.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4554,
4555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4594, 4616, 4617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4794, 4908, 4909.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5102, 5130, 5138-5140, 5143, 5144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5572,
5573, 5709, 5710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη διαχείριση των
απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6732, 6733,
6788.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τρα-

πεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6732.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6936, 6937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7748, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7986, 7987, 8048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8406,
8413, 8725-8727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8442.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του
προγράµµατος εθελοντικού επαναπατρισµού των µεταναστών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8698, 8699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8953, 8954, 8967, 8968, 8981, 8983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9257.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγα-
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λύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ.(α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά ο άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9367, 9368.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9525, 9526.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9794.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστη-

µα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10106, 10171.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10422-10424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 172, 202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 594, 595, 635,
636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 766,
767, 782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1247, 1251, 1267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1311, 1312,
1364.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
τόµ. Α΄, σ. 41.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 327, 328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 340, 341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 352, 353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εργασιακή αποκατάσταση των πεντέµισι χιλιάδων συµβασιούχων
πυροσβεστών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 528, 530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των
µεταναστών στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 537, 538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 639, 640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 940, 941.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
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ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εποχικών δασοπυροσβεστών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1201, 1202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου.
τόµ. Β΄, σ. 1204, 1205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2136, 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄)και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του Οργανισµού "FRONTEX" Tουρκίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3114, 3115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των
Super Puma κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3995, 3996.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4003-4006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στην Αθήνα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4216, 4217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση χηµικών κατά των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5000, 5001.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Μανώλη Γλέζου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6905, 6906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ. Ι΄, σ. 6907,
6908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κοινή ελληνοτουρκική διακήρυξη περί επαναπροώθησης λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8123, 8124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διανοµή µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών
στην περιοχή του Έλους Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8381,
8382.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση του
προγράµµατος εθελοντικού επαναπατρισµού των µεταναστών. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8698, 8699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση του στόλου των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8788, 8789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9006, 9007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9151, 9152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης

της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄, σ.
9232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση του
ΠΑΜΕ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9546, 9547, 9548.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10356.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και διορισµός του ως Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273-1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1734, 1761.
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2680.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή θανατηφόρων ατυχηµάτων στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
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της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5573,
5574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 71, 122.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β

του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ.(α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9348-9351.
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 220.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5681,
5682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1220, 1248, 1253.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφω-
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ση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις".τόµ. Γ΄, σ. 1363, 1393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1600, 1601.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3417, 3418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4733, 4734.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5373.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10417.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4001, 4012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4099, 4100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5569,
5571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6384, 6390.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6868,
6869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9680-9682, 9854-9856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 419.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 419.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 380-382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 853.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1633.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2730, 2742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3685, 3686, 3708.

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1610.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
εκτάσεων της περιοχής της Μεγάλης Λίµνης Δήµου Αγιάσου Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3064.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. τόµ.
Ζ΄, σ. 4702.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Η΄, σ. 5049, 5050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
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της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5616,
5617.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση
των κτηνοτρόφων λόγω καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στο Νοµό Λέσβου. τόµ. Θ΄, σ. 5907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6421.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7820, 7821,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7980.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει στον
πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8911.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9110, 9123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1236.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 66.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 388.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 487-489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 801. 915, 916.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1119, 1132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1275, 1276, 1277.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2046, 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2378, τόµ. Ε΄, σ. 2829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3126, 3127.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού έτους 2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους
οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3643-3645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4060, 4162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5391, 5392, 5441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5525,
5776.
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Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
φαινοµένων κερδοσκοπίας στην αγορά των καυσίµων. τόµ.
Θ΄, σ. 5905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6121.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6278.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7127, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7308, 7309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7750, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7968, 8074, 8075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8298, 8333, 8334.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8742,
8802.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέου
κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δηµοτικό και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Περιστερίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9588, 9589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9813.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10102, 10161, 10162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10232, 10233, 10327.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1540, 1541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1700, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2381.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ)
Διορισµός της ως Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου
"Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 755.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 756, 757.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους και τους εργαζοµένους
στα οικοτροφεία "ΑΡΓΩ" και "ΝΕΦΕΛΗ" στην Κέρκυρα.
τόµ. Δ΄, σ. 2310, 2311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
και χορήγηση σε παιδί µε τύφλωση εκ γενετής, φακών χαµηλής όρασης από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2944.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρη στελέχωση
του Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και
Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑµεΑ) στο Νοµό
Αργολίδας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3773, 3774.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
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λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4995, 4996.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του ιδρύµατος "Μέριµνα" στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5169.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση προνοµίων τριτεκνίας στις µονογονεϊκές, εκ χηρείας,
οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5170, 5171.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) λόγω έλλειψης ελεγκτών
ιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5841.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του βρεφονηπιακού σταθµού "΄Ιδρυµα Επαµεινώνδα Βοσυνιώτη" κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5842, 5843.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6102, 6103.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
µονάδας του ΟΚΑΝΑ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6104,
6105.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6913, 6914, 6915.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄, σ. 6959, 6960.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη ελεγκτών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του
Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στα Κέντρα Υγείας Ανατολικής Αττικής.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9397, 9398.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9554, 9555-9557, 9567,
9570.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών Ψυχικής Υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10147, 10148.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 76, 81,
116, 120, 121.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διορισµός της ως Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273-1274.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1824, 1825.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1825, 1827.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 239.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα

και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9795.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9919.
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 68-70.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των Νησιών Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς αγώνες του
2013 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 448, 449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεγάλες
καθυστερήσεις στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 523, 524, 525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση των οικηµάτων που αφορούν τον ήρωα Παύλο Μελά
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 527, 528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης και αναστήλωσης του
Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 880, 881, 882.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων της Λυρικής Σκηνής. τόµ. Γ΄, σ. 1348,
1349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1431, 1432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερµενό κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1470, 1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1758-1761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
έργων στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2221, 2222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το βιβλίο που
προτάθηκε για βράβευση από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2223.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοικητική
και υπηρεσιακή υπαγωγή του Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2660, 2661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αρχαιολογικό άλσος της Ακαδηµίας Πλάτωνος. τόµ. Ε΄, σ. 2988,
2989.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό
χώρο της Ήλιδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4997, 4998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου για την άρση της υποχρεωτικής πληρωµής τέλους υπέρ της ΕΡΤ στα τιµολόγια της ΔΕΗ
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4998, 4999, 5000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5014-5016, 5021, 5022, 5023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
κατασκευής των αθλητικών έργων των Δήµων Γυθείου και
Έλους κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5736, 5737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του γηπέδου της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων για τα Αθλητικά Σωµατεία του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των εκτάσεων των ελληνικών τουριστικών ακινήτων στη
Βόρεια Ελλάδα, την παραχώρηση στους Δήµους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5743, 5744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό εκπροσώπησης του Δήµου Μαρκόπουλου από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ) κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5744, 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για χαρακτηρισµό διατηρητέων κτισµάτων στο ιστορικό Μαράσλειο κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6473, 6474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7201, 7202.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7243, 7244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8120, 8121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού αρχαιοφυλάκων από το Νοµό
Λασιθίου σε αρχαιολογικό χώρο του Νοµού Ηρακλείου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8382, 8383, 8384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µονοπατιού Αρχαίας Ήλιδας-Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8780, 8781.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Τζαµί των
Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8781, 8782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3028/2002,τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8839, 8840,
8841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9101, 9102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9102, 9103.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9111-9114, 9123, 9124, 9125, 9126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1218, 1242-1244.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. Α΄, σ. 42.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 85, 86.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 358.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685, 686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 708, 709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1052, 1053, 1054.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1054,
τόµ. Δ΄ , σ. 2101, 2160, 2161, 2199, τόµ. Ζ΄, σ. 4729,
4730, 4731, 4887, 4888, τόµ. Θ΄, σ. 6123, 6357, τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10122, τόµ. ΙΕ΄, σ. 741, 742.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1122, 1124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απελευθέρωση συλληφθέντων στα επεισόδια της 6ης Δεκεµβρίου.
τόµ. Β΄, σ. 1204.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1224, 1225, 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφω-
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ση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για
την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2060, 2061,
2072, 2073, 2093, 2101, 2113, 2159, 2160, 2161, 2179,
2180, 2198, 2199.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2392.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις Αλλαγής". τόµ. Δ΄, σ. 2696.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3128, 3129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3164, 3165.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3425.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3770.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)

"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3842.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3960-3962, 3963, 3971, 3972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των
Super Puma κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4610.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4628, 4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4728, 4729, 4730, 4731,
4874, 4875, 4876, 4887, 4888, 4927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5176, 5199.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5532,
5533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. τόµ. Η΄, σ. 5746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6322, 6351, 6357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6582-6584, 6661, 6662, 6685, 6686.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6740, 6741,
6789, 6790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοί-
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κησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7826, 7827,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7967, 7968.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8135.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας
Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3028/2002, τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση του
ΠΑΜΕ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9546, 9547.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9553, 9554.
Ευχετήρια αναφορά του στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10114, 10115, 10116, 10122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10226, 10328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 614, 615, 616,
644, 645, 651, 652, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 687, 688, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 778780, 781, 784.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1013, 1014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1027, 1028.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1225-1227, 1228, 1250,
1256-1258, 1270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1292, 1293,
1294, 1345, 1346.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2488, 2489.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 610, 611, 616, 622.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1738, 1739.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2950, 2951, 2952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4928.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4928.
Αναφορά επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ. 5008-5009.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών από τις
τράπεζες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7163, 7164.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση του
Ολυµπιακού Ακινήτου του Δήµου Αχαρνών ως κτηρίου του
Υπουργείου Εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9002.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1637.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2945, 2946.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 225.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1712.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2848.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4783.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6607.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1116.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 228.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 555, 556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1307.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1723.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β)"Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". τόµ. Ζ΄, σ. 4304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7263, 7310, 7311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο του
αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7841, 7842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8394,
8409, 8410, 8711, 8727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9155, 9169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9884.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή της για το αξίωµα της Γραµµατέως της Βουλής
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 102, 103.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 288.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 549.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
593
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο
Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 819.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
963.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1705, 1706.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2147.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού Σχολείου
Καλαµάτας κ.λπ.τόµ. Δ΄, σ. 2720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4798.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5707.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφο-

ρούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6993, 6994, 7032, 7033, 7075, 7076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7869.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8886, 8887.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
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Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ.(α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2373-2375.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 101.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 101.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 249.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 611.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 721, 734, 736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 914, 915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1629.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2860.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6663.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1463.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1563, 1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1721.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9702.
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3118, 3147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΕ΄, σ. 1630-1633, 1645.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κερκύρας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του
παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1200, 1201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1842.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών
από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ.
Δ΄, σ. 2357.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3737, 3738, 3739, 3747, 3749, 3751-3753, 3755.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
τουριστική πολιτική για το 2010 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4272,
4273.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4939.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5633.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή
των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6105, 6106.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6182, 6183, 6191,
6192, 6193, 6194.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
των Βασιλικών Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6223, 6224.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για στηµένους αγώνες ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6226, 6227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περικοπές
στο πρόγραµµα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" του έτους
2010-2011 του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7106, 7107.
Αποδοχή παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7792.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1015, 1040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2373, 2686, τόµ. Ε΄, σ.
2824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από
τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4760.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση
"ΕΔΡΑΣΗ" Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10308, 10309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1224, 1249, 1250, 1255.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
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Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα Δηµοτικά Μέσα Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7785, 7786.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 135, 136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Προεδρικού Διατάγµατος για την απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρµου Βατίκων του Λακωνικού
Κόλπου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1690.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6365-6367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7751.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 59, 60.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 212.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Γύθειο κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1669, 1670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5430, 5431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
κατασκευής των αθλητικών έργων των Δήµων Γυθείου και
Έλους κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5737.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5742,
5743, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7896.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6248, 6250.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7245, 7246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7811, 7812,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7896, 7982.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους επιτυχόντες του
ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1542.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1562, 1573, 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοίκηση
του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ
Α.Ε.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1781.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 210.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφο-
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6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και
του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1821.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 72.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2728, 2729.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3653.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4666, 4678,
4680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5011, 5020, 5022.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5510,
5511.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7825, 7826.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10225.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6781-6782.
Καταδικαστέα αναφορά του για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σ. Γκιόλια. τόµ. ΙΕ΄, σ. 23.
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
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φορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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) και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1076.
Ανακοινώνεται επιστολή της µε την οποία παραιτείται από
το Βουλευτικό αξίωµα, προκειµένου να αναλάβει καθήκοντα Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε΄, σ. 3239-3240.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 127.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 911.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό
αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1308, 1309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1698, 1699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4103, 4104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5692,
5693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 94.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 131.

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1708.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2854.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4549,
4568.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8879.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
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ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7028, 7029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7863.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8909.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.

Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1172, 1173.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις
Ασφαλιστικών Ταµείων µε Ιδιωτικές Μονάδες αιµοκάθαρσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4720-4722, 4729, 4730,
4870, 4884, 4926.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4729,
4730, 4731, 4884.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 121, 122,
123.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 277.
Οµιλία της για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 474.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1161, 1162.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δραστηριότητες σε σχολεία µε αφορµή την επέτειο από την πτώση
του τείχους του Βερολίνου. τόµ. Β΄, σ. 1169, 1170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1809-1811.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2840.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων και Επαγγελµατικών Σχολών. τόµ. Ε΄, σ. 3255, 3256.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων και µαθητών στα οφέλη του Διαδικτύου και τους κινδύνους του, στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ε΄, σ. 3256, 3258.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3429-3430, 3431,
3432, 3433.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετεγγραφές αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3664.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόταση
για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3673, 3679.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη ύπαρξη
του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153, 4154.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4933.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6556, 6592-6595, 6642, 6643, 6648, 6649-6651, 6662,
6962, 6689, 6690,6691, 6692, 6697, 6700, 6702, 6704,
6705, 6706, 6708, 6710.
Καταδικαστέα αναφορά της στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6662.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση των ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7693,
7694.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς-βαθµολογητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9289, 9290.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9985,
9986-9988, 9989.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος

του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1293, 1294,
1296, 1300, 1303-1306, 1308, 1310, 1314-1318, 1367,
1368, 1369, 1398.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Λαρίσης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελληνικές
θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 600.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 693.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 983, 984.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1674.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1995.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2234.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2376-2378, 2698, τόµ.
Ε΄, σ. 2827.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2739.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4151.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4246.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
τόµ. Ζ΄, σ. 4278, 4291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4796.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄, σ.
5888.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6589.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επα-
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νακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων και
Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους
και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6887.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περικοπές
στο πρόγραµµα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" του έτους
2010-2011 του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 7107.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7126, 7127, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7287, 7295-7297, 7566.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7166, 7167, 7182, 7183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 83988400, 8714.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 87378739, 8801, 8811.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 670-672, 722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης
για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων
πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1036, 1037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1092, 1147,
1156-1158.
ΔΟΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1274.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9344-9347.
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ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1863.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2783.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8890, 8891.
Σφραγισµένη επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9377.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 175, 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την εταιρεία
"COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες
µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1160, 1161.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1160,
1161, τόµ. Δ΄, σ. 2199, τόµ. ΙΕ΄, 741, 742, 743.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2190, 2199.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2235, 2250.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2335,
2350.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2883.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4010.
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 του Μαυροβουνίου,
αφ΄ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και
του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". τόµ.
Ζ΄, σ. 4311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ)
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ
της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου
της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Ζ΄, σ. 4705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν. τόµ. Ζ΄, σ. 4705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4737, 4738, 4740, 4907,
4908, 4909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5442, 5443.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)" β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄ 10/4/1997),
όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5707,
5706.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6176, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 646, 647.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6187.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6367, 6374, 6388,
6389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6696, 6697.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6696.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του
Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ.
6780.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7170, 7183.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7916, 7917.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε
πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8130, 8445.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα από τα τραγικά
γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας ύστερα από
επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίθεση
του πολεµικού Ναυτικού του Ισραήλ εναντίον πλοίων µε ανθρωπιστική βοήθεια κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνοϊσραηλινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8445.
Ορισµός του ως δεύτερου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8876.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8920, 8921.
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 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ΄ ετέρου,
µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυ-

βερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄, σ.
9231.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επι-
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τροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9368, 9369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9429, 9430, 9462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9526-9528.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9783.
Αναφορά στην πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την αναβολή των συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010
ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9784.
Αναφορά στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9784.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9836,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1470, 1471.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10403, 10404, 10405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 590, 616, 632,
633, 646, 647, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 688-690, 740, 741, 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτο-

κόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 768,
781, 782.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1020, 1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1108-1110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1268-1270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1313, 1314,
1315, 1365, 1369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1458, 1470, 1471, 1483, 1532.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1500.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2508, 2523.
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.
τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 63-65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις
Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 368, 369.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1216-1218, 1229, 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1846-1848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4266, 4267.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5866.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8129.
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Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα από τα τραγικά
γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας ύστερα από
επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8129.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 81398141, 8148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίθεση
του Πολεµικού Ναυτικού του Ισραήλ εναντίον πλοίων µε
ανθρωπιστική βοήθεια κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8387, 8388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8790, 8791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9089, 9090.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών και διορισµός του ως Υπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272, 1273.
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 854.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "΄Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5097, 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6690, 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8792, 8793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 693.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1140, 1141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1240, 1261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1451, 1478, 1527, 1528.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης και αναστήλωσης του
Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 815, 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 7100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Aρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7755, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των παραγωγών βιοµηχανικής ντοµάτας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 677, 678, 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1096, 1158.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπρο-

σώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α΄,
σ. 42.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 54.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 256.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 471.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 618.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 729, 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1029, 1031, 1050,
1065.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1123, 1142.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1178.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1258, 1270, 1271, 1272, 1275,
1327, 1328, 1332, 1387, 1405.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1481, 1482.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1482,
1777, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4008, 4009, τόµ. Ζ΄, σ. 4786, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8957, 8959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1776, 1777.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2791, 2792, 2793.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2969, 2970.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "΄Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3422.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3743, 3744.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4007, 4008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
τόµ. Ζ΄, σ. 4285.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4565.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4780, 4786, 4819, 4890,
4891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5017, 5018, 5023.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5126, 5127, 5128, 5143, 5145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5175, 5197.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5489.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6186, 6192, 6194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6330, 6331, 6377,
6397.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6438, 6439, 6448.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6508, 6509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6596-6598, 6652, 6653, 6654, 6665.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6742, 6743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6874,
6875, 6880, 6881, 6882, 6883, 6891.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6883,
6891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7608, 7609.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7677.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7743, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7900, 7980, 8086.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8131.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα από τα τραγικά
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γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας ύστερα από
επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8144,
8145, 8151.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8461, 8462.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8959, 8978, 8979, 8982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διαακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9429, 9453, 9469, 9470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9517.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9559, 9560.
Αναφορά του στην υποψηφιότητά του για τη θέση του
Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9559.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9791.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9914.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 45, 46,
79, 83, 84, 128.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 79, 84.
Αναφορά του στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. τόµ. ΙΕ΄, σ. 80.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές

δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
526, 538, 562.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 777,
781, 784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1245-1247, 1265, 1266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1308, 1359,
1360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1469, 1470, 1491.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1499.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1633, 1643-1645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1711, 1757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1842,
1849, 1862, 1863.
Ζ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή της για το αξίωµα της Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για τη ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 236.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική
Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 531.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των
µεταναστών στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 538.

223
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1845.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2076,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3651, 3652, 3700, 3701, 4066, 4067, τόµ.
Θ΄, σ. 6129, τόµ. Ι΄, σ. 7034, 7035, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7986, τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9842, 9843, 10211.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2855.
Οµιλία της επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3700, 3701.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4044, 4045,
τόµ. Ζ΄, σ. 5074, τόµ. Θ΄, σ. 6381, 6394, 6396, 6398.
Καταδικαστέα αναφορά της για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4618.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποφυγή θανατηφόρων ατυχηµάτων στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5163.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών στα
παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα.
τόµ. Η΄, σ. 5336.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων
Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5337.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5742,
5743, τόµ. Θ΄, σ. 6123.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6672.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7246.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7835, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7986.
Συγχαρητήρια αναφορά της στους φοιτητές και µαθητές
που βραβεύθηκαν από το ΄Ιδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, ως διακριθέντες σε διάφορους διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9075.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9151, 9152.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των εισφο-

ρών στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κορέας". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9463.
Ευχετήρια αναφορά της στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9807, 9842, 9843, 9844.
Αναφορά της στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9842, 9843, 9844.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 478.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
526.
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Κ.Κ.Ε.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 753.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
767.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1635.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5481,
5494.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
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Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6580-6582, 6684.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 83958397, 8408, 8712, 8720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8787.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1290-1292,
1343-1345, 1346, 1366.
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6643.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7886.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1315.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 136, 137.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 136.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχε-

τικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1253-1255, 1256, 1321, 1322,
1324, 1325, 1328, 1362, 1363, 1396, 1402, 1407.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1324,
1328, 1329, τόµ. Ε΄, σ. 3231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1637, 1638.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1984, 1985, 1997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2987.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3735, 3739, 3740, 3750, 3755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013"
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4803, 4909, 4910, 4911.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5071, 5072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5101, 5102.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων. τόµ. Η΄, σ.
5339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7730-7733,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7949, 7950, 8009, 8010, 8011, 8060, 8073,
8083, 8084, 8104.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9413, 9414, 9441, 9464,
9465, 9469.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
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και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9797.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9921.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 252, 259, 260.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
540, 541, 556, 557, 567.
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 137.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 901.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1695, 1696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2188.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2786.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3144.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7860, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8054, 8055.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 90.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 585-587, 627,
655, 656.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1790, 1791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
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εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6691, 6692.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7072, 7073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7918, 8018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9732.
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 82.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 826.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1700.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
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Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5418.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5578.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7143, 7144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7602.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7755, 7756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8392,
8409, 8710, 8727.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8745.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9437.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10276.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1297.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1459, 1539.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1854.
Ι
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Εκλογή της για το αξίωµα της Γραµµατέως της Βουλής
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 261.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 560.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τους ψηφοφόρους της.
τόµ. Α΄, σ. 560.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 900.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1694.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3818.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4002, 4013.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4944.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5404, 5405.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5751.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6628, 6629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7983, 8072.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9109, 9122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10345.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 70.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεγάλες
καθυστερήσεις στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 524, 525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1381, 1382, 1383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1713, 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

228
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2383.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3734, 3739, 3745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5542,
5543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6136.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6179, 6180, 6188,
6189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6640, 6641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7783, 7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9738, 9739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10234, 10235.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2454.
Κ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων της Λυρικής Σκηνής. τόµ. Γ΄, σ. 1348,
1349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4735, 4736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1241, 1242.
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή της για το αξίωµα της Γραµµατέως της Βουλής
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 240.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1081.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2666.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3820.
Σφραγισµένη επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφο-
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ρούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9374.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 179, 180.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 322,
τόµ. Δ΄, σ. 2694, τόµ. Η΄, σ. 5642, τόµ. Ι΄, σ. 7018, 7019,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκλογικές
δαπάνες κοµµάτων και υποψηφίων Βουλευτών κατά την
προεκλογική περίοδο της 4ης Οκτωβρίου 2009 κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 322, 326, 327.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 392.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 502.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 842, τόµ. Ε΄,
σ. 2915, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3701, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9208, τόµ. ΙΖ΄, σ.
2507, 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1032, 1066, 1067.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1133.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1225, 1228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1389, 1396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2071.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2072,
2693, τόµ. Ε΄, σ. 2970, 2971, 3088, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10122,
10123.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2691, 2694.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2791.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2910, 2915.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2967, 2968, 2970, 2971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3087,
3088, 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3701.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4179, 4180, 4181, 4183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4899, 4900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5088, 5127, 5129, 5132, 5133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5215, 5216, 5217, 5218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5424, 5425, 5426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Α-
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ποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5586,
5772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6601, 6665, 6700, 6701, 6704.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6773-6775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7017, 7018, 7019.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7065, 7066.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7990, 7991.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8147,
8148.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8358, 8359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8764.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":

Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9507.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9779, 9780, 9907, 9908, 9911.
Αναφορά του στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9779.
Αναφορά του στην πρόταση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9907.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9982,
9988, 9999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10121, 10122, 10123.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10397, 10398, 10399,
10403, 10405, 10407-10409, 10410.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1545, 1546.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1576, 1577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2456, 2457, 2459.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2507, 2522, 2525, 2526.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Κ.Κ.Ε.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο

και νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 344.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2135.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού. τόµ. Δ΄, σ. 2723.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού ΄Εβρου
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4221.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4675.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας "ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε." στο Νοµό Κιλκίς κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5738, 5739.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6311.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6423-6425, 6446.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7903.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9543,
9544.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9561, 9562.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10344.

232
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 126, 127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
444.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
759-760, 770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1747, 1748.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2281, 2292.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2729, 2741.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3897-3899, 3922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5663,
5664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6395.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6926, 6941.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7219, 7220, 7223.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοί-

κησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9107, 9108, 9121.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9293, 9307, 9308.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 77.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1599, 1600.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση". τόµ. Δ΄, σ. 2317, 2318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3904.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5354, 5435, 5436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

233
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7128, 7129, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8803.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε εκκρεµότητες στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9488.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 99, 100.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 588,
589.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 842. τόµ. ΙΖ΄,
σ. 2454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1799, 1800.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2893, 2894.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4000, 4011, 4016.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5079.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9792.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9915.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1742.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ)
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 966, 967.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1665, 1666.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του Οργανισµού "FRONTEX" Tουρκίας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3114, 3115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία µεταξύ
της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωµατικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου
της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Ζ΄, σ. 4705.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαµικής Δηµοκρατίας του Πακιστάν. τόµ. Ζ΄, σ. 4705.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των συµβασιούχων. τόµ. Θ΄, σ.
6098, 6099.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παύση λειτουργίας και αποκαθήλωσης των καµερών παρακολούθησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6173, 6174.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Ι΄, σ. 6917, 6919.
Οµιλία της για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6918.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6935, 6936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7888.
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 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ΄ ετέρου,
µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9009, 9010.

234
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9703.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1454-1457, 1479-1481, 1494, 1529-1531.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 172.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 724.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1612.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1987, 1999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2672, τόµ. Ε΄, σ. 2833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "΄Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3906.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4670, 4681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4753.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα ε-

πιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5702.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8746.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1094.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εµβολια-
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σµό του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων για τη νέα
γρίπη Η1Ν1. τόµ. Β΄, σ. 1111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1641.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2800, 2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5704.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7312.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9704.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10120.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 73.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 482-484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 687.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της υποχρηµατοδότησης του Οργανισµού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις

προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 945.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1567-1570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2040, 2041,
2095, 2110, 2140, 2165, 2171, 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2328,
2342, 2346, 2347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3176, 3177, 3188, 3189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος". τόµ. Ε΄, σ. 3259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3686, 3687.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3900, 3923, 3924, 3925, 3926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4066, 4067, 4095, 4096, 4177.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4066, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του ιδρύµατος "Μέριµνα" στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5169, 5170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5364, 5390, 5437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5504,
5505, 5521, 5522, 5623, 5624, 5698, 5766, 5767.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5504,
5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6008-6010, 6026, 6033.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6730-6732.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 68776879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7138-7140, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7562-7563.
Οµιλία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7747, 7748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή 3.000 ευρώ που δόθηκαν σε πυρόπληκτους της Ηλείας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8389, 8390.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8440, 8441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9099, 9100.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9117.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9196-9198, 9219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10194-10196, 1026910271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 404-406,
469, 483.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 587-589, 630,
654, 655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 685-687, 736-738, 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1106, 1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1712-1714, 1758, 1759.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλωση ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α΄, σ. 4.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 42-45.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευρυτανίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5563,
5564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7132, 7133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 55-57.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ΄, σ. 57.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 505-507.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 859.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1536-1539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2327,
2328, 2342, 2346.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2997, 2998.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3647, 3648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4816.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5010, 5019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 54995502, 5644-5646.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7846, 7847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9872, 9873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 73-75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 171.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 403,
467, 468, 482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2420, 2421, 2436, 2445.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής,
της ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 247.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α)"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 541.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1119.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εποχικών δασοπυροσβεστών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2038-2040,
2110, 2139, 2170, 2207.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4044, 4045.
Αποχώρησή του από τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής
του προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
διαµαρτυρόµενος για τη µη απάντηση της ερώτησής του από την Υπουργό. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4044, 4045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου (Καλής) στο Νοµό Πέλλης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4862, 4863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5597,
5710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους καλλιεργητές Πέλλας που έχουν πληγεί από ακαρπία και µειωµένη παραγωγή κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9882.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αγροτικών δρόµων στους Δήµους του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1114, 1147.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 48, 49, 51,
180, 181.

Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 49, 51, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τις αµοιβές
των διοικητικών στελεχών οργανισµών και εταιρειών του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 438.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 833-835, 836, 837, 893, 898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ετοιµότητα των Ελληνικών Αρχών για την αντιµετώπιση τυχόν επανάληψης επεισοδίων κατά την 6 Δεκεµβρίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 934.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το χαµό του Αλέξη Γρηγορόπουλου. τόµ. Β΄, σ. 934.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 937,
τόµ. Ε΄, σ. 3230, τόµ. Ζ΄, σ. 4780, τόµ. Θ΄, σ. 5835, 6471,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1045, 1055, 1064,
1069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το πανεπιστηµιακό άσυλο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1162.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1218-1220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1848, 1851, 1890-1894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2016.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου ΄Αντη Χατζηκωστή στην Κύπρο. τόµ. Δ΄, σ.
2016.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2332,
2333, 2334, 2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2688, 2689, 2690, 2692.
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Οµιλία του σε τρείς (3) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική
της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2714.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2779-2781, 2909,
2910, 2911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2985.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3034-3036, 3046, 3047, 3048.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3211-3214, 3228, 3229.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3645, 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3691, 3692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην εγχώρια αγορά. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3781, 3782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων πετρελαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4063, 4064, 4065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων-αποζηµιώσεων-οφειλών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4214,
4215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4601, 4602, 4603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4733, 4776, 4777, 4778,
4779, 4819, 4883, 4891, 4893, 4928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενι-

κά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5088, 5089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη χρήση της Πυρηνικής Ενέργειας στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5235.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5253, 52545256, 5257.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5292-5295,
5296, 5308-5309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5419, 5420.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τουρκική πρόκληση
στο Αιγαίο από τουρκική κορβέτα. τόµ. Η΄, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 56395641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα Εθνικά Κληροδοτήµατα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
5832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5999, 6004, 6005, 6007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την τουρκική πρόταση για αµοιβαία µείωση των
εξοπλισµών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6372, 6374, 6376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6467, 6471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6662, 6664.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6770, 6771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7044, 7045, 7047.
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Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7804, 7805,
7806, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8037.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 81338135.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον κίνδυνο της µη εκταµίευσης των επόµενων
δόσεων των δανείων από τον Μηχανισµό Στήριξης κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8834.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8855.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8895-8897, 8898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9089.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9203, 9206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9283.
Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9283.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9283.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9298, 9299.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κα-

τά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 και τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµεη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως
Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο α΄
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
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σχετικά µε τις συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων του
Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9542.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9566.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9677, 9745-9747, 9778.
Αναφορά του στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9778.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9981,
9982, 9996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10104, 10105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10207-10209, 10244,
10245, 10342, 10343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 184, 189, 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 596, 597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1231, 1232, 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1486, 1533.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1571, 1572, 1573, 1582, 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1704-1706, 1748, 1749, 1750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελ-

ληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1843,
1844, 1847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2428, 2440, 2450, 2453, 2459.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2497-2499.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1717, 1718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5529,
5558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7765, 7766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9734.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Νοσοκοµείου Βόλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1769, 1770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2640, τόµ. Ε΄, σ. 2837.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3745, 3746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5703,
5704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υ-
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περβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6138.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6669.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του
Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ.
6778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7146, 7147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Aρχιτεκτονική της Aυτοδιοίκησης και της Aποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8062, 8063,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9850.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10415.
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3071,
3085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενι-

κά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
µονάδας του ΟΚΑΝΑ στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7266, 7267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9782, 9783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 70.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1858.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. τόµ. Α΄, σ. 41.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
592, 593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 594, 595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 649, 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τη χαλαζόπτωση στο
Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εισαγωγής φασολιών από τρίτες χώρες και
της παράνοµης ελληνοποίησής τους κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 946, 947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγόµενων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 962,
963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Προεδρικού Διατάγµατος για την απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρµου Βατίκων του Λακωνικού
Κόλπου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1102, 1103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις στον τοµέα του καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1103, 1104,
1105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή των επιδοτήσεων στους παραγωγούς κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1115, 1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1777, 1778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση από την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2272, 2273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία
ζώων συντροφιάς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2276, 2277.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Ανάβαλου στο Νοµό Αργολίδας.
τόµ. Δ΄, σ. 2312, 2313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 2934, 2935,
2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αγροτικές
κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3669, 3670, 3671.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4045.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση των
προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4045, 4046.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση των ελαι-

οπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4046,
4047.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4239, 4240, 4241,
4242, 4250, 4251, 4252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4679.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. τόµ.
Ζ΄, σ. 4701, 4702.
Οµιλία του σε ερώτηση προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε οικονοµική ενίσχυση
των κτηνοτρόφων λόγω καταρροϊκού πυρετού των προβάτων στο Νοµό Λέσβου. τόµ. Θ΄, σ. 5906, 5907.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6909, 6910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 7099, 7100, 7101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της φέτας ως εθνικού προϊόντος
ελληνικής προέλευσης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7203, 7204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7209,
7210.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7212, 7213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην
΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7214, 7215.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία
που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7245, 7246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των παραγωγών βιοµηχανικής ντοµάτας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9258, 9259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή ενισχύσεων απο βιοκαλλιεργητές στις καµένες περιοχές
από τις πυρκαγιές του 2007 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9260, 9261,
9262.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των εισφορών στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9394, 9395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10299, 10300.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού
Δράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10301, 10302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 731, 732, 733, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1143, 1144,
1145, 1174, 1176.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 200.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1130, 1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1792, 1793.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2731.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4233, 4234, 4247,
4248, 4250, 4251, 4252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4669, 4681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5593,
5759, 5760.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 87338735, 8763, 8798, 8799.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8847, 8848, 8859, 8860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 101.

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 129-131.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των Χριστιανικών
Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 641, 642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη σύλληψη της εκδότριας της "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 708, 709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση θεσµού διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 709, 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1010, 1018, 1019,
1020, 1021, 1024, 1026, 1034, 1035, 1046, 1047, 1053,
1054, 1061, 1070, 1071.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1054,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8904, 8958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1851-1853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φυλακών Γρεβενών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2938, 2939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήση σε
απολογία συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου (ΠΑΜΕ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2940, 2941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα προβλήµατα από την εφαρµογή του
άρθρου 48 του ν. 3772/2009 κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2941, 2942.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή". τόµ. Ε΄, σ. 3040, 3041.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5174, 5176, 5179, 5180, 5183, 5190, 5193, 5194,
5207, 5209, 5214, 5216, 5217, 5218, 5219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση
χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού. τόµ. Θ΄, σ. 6107, 6108, 6109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παύση λειτουργίας και αποκαθήλωσης των κα-
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µερών παρακολούθησης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6173, 6174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 6497, 6499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6990, 6992, 7006, 7007, 7014, 7034,
7035, 7036, 7037, 7040, 7045, 7046, 7070, 7077, 7078,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251, 7252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8893, 8894, 8895, 8903,
8904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8953, 8956, 8971-8973, 8982.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολού-

θηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9369, 9370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη διεξαγωγή της οµιλίας του ερωτώντος Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη
στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, την προσωρινή κράτηση του
δηµοσιογράφου Δηµήτρη Παπαγεωργίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9489, 9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9521-9523, 9529,
9530.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 753,
766, 768, 773, 774, 782, 783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
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11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2382, 2384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2451, 2452, 2453, 2459.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2452.
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1675.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µετεγγραφές αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στον αρχαιολογικό
χώρο της ΄Ηλιδας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7838, 7839,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9411-9413, 9439, 9440,
9463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9874.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 152-154.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Α΄, σ. 367, 368.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 588, 589.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύµβαση
του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) µε την εταιρεία
"COSCO" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 589, 590.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις Ακαδηµίες
Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 591, 592.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1346, 1347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1875, 1880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2031, 2032,
2041, 2054-2056, 2058, 2078, 2112, 2113, 2158, 2162,
2164, 2165, 2166, 2167, 2179, 2181, 2199, 2200, 2207.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2207.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5298-5300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5375, 5381, 5382,
5384, 5385, 5446, 5447, 5450.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7094, 7095.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς
το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7671.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7672, 7673, 7674.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7682.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8280, 8287, 8301-8303,
8334, 8335, 8336, 8344, 8345, 8346, 8347, 8349, 8359,
8360.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μεταφορικό Ισοδύναµο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9484, 9485.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9486,
9487.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον διορισµό
του Προέδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 284, 285.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης "ΕΝΚΛΩ" Θράκης κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄,
σ. 285, 286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 329,
341, 350-352, 353, 376, 377, 378, 380, 381, 382.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 596, 597, 598,
599, 601, 603, 644, 647-649, 656, 657.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διορισµός της ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1272, 1273.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884, 885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3893, 3894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θεσµό των
ολιγοήµερων αδειών των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7042, 7043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων βελτίωσης των σωφρονιστικών καταστηµάτων ανηλίκων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8043, 8044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8128, 8129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263, 9264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από
26 Μαΐου 2010 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των
Πλειστηριασµών" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 770,
771.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1273.
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Θεσπρωτίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1307, 1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 88.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αγροτικών ενισχύσεων και αποζηµιώσεων στους αγρότες του Νοµού Ηρακλείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1619, 1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2065, 2103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3665.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση των
προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6382, 6383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6699, 6700.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6699.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7066.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των
εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7244.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7907, 7908,
8068, 8069.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος ΄Ανω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ.
8163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9145.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την περικοπή του ποσού πρόσθετης ποιοτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης

της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1098, 1170,
1176.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2411, 2412.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης µεταστέγασης της µονάδας µεταγγίσεων
της µεσογειακής αναιµίας από το Δρακοπούλειο (Δ.Κ.Α.)
στο Νοσοκοµείο του νέου Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Ε΄, σ.
3111, 3112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6641, 6642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7026, 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1286-1288,
1340-1342.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)(Ν.Δ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
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Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 81.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Ευβοίας κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Σκύρου και του
παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7909.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1383, 1384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5618.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7923.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 214.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 363.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ρεθύµνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 803.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2090.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
εκσυγχρονισµού του Βορείου Οδικού ΄Αξονα Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2227.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2283, 2293.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5577,
5756.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
καµποτάζ στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6605.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7133, 7134.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7770.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9105, 9120.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1523-1525, 1526, 1647,
1648.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1647,
1648, τόµ. Γ΄, σ. 2196, 2197, 2207, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703,
3704, 4008, 4009, τόµ. Θ΄, σ. 6012, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7785,
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9595, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1573.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1991, 2001, 2003, 2004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2022, 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2195, 2196,
2207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση από την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2272, 2273.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2285, 2286,
2287, 2294, 2295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2337,
2338, 2339, 2340, 2350, 2351, 2353.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2734, 2735,
2744, 2745.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2905, 2906, 2907.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3651, 3652, 3847,
3848, 3850.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3651, 3652, 3698, 3699, τόµ. Ι΄, σ. 6749, 6750, 6882,
6884, 6889, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3697, 3698, 3699, 3703, 3704.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3698, 3699, 3703, 3704.

Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703, 3704,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1857, 2454, 2455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3780, 3783.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4006, 4007, 4008, 4009, 4014,
4015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4066, 4090, 4091, 4092, 4093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4604, 4620, 4621, 4622.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4614, 4627.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5505,
5521, τόµ. Θ΄, σ. 5913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6002-6004, 6005, 6012, 6013,
6032, 6034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6743, 6744,
6745, 6750, 6793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6880,
6882, 6883, 6884, 6889.
Οµιλία του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6922.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6922, 6923, 6939, 6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7784, 7785.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
της ανατολικής λεωφόρου λιµένος Ηρακλείου κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9299, 9302, 9303, 9304, 9310, 9311.
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Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9592-9594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10211, 10217, 10218,
10219, 10221.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1499.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1571, 1572, 1573, 1582, 1583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1709, 1710, 1748, 1749, 1752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1857,
1858, 1861, 1862, 1867, 1868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2431, 2432, 2433, 2454, 2455, 2456, 2459.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2500, 2501, 2505.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2517.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 146.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 293.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 723.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
762.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1174, 1175, 1183.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2183, 2184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2379, 2380, 2699, 2700,
τόµ. Ε΄, σ. 2835, 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4234, 4235, 4248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4809, 4810, 4812, 4925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5685,
5686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6324, 6393, 6394.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7771, 7772,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7964, 8071.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8455.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και παραµένει ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 8875-8876.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
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Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9357-9360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9702, 9905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 39, 40.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1097, 1161,
1168, 1169, 1211.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 290.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1696.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5750.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄, σ.
5880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7849.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8454, 8455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9894.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 247.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 142.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1366.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2047.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2283.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3650.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4236, 4237, 4249,
4251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5767.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6232, 6233, 6246 6247, 6249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7842.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 664, 665, 666, 719, 744, 747,
748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1084, 10851087, 1101, 1141, 1146, 1152, 1153, 1154, 1161, 1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1298.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας σε συζύγους αξιωµατικών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή φόρου εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1354.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1866.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2796.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 3003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3893.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3958.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4759, 4903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το θεσµό των
ολιγοήµερων αδειών των κρατουµένων στις φυλακές κ.λπ.
τόµ. Ζ΄, σ. 4867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5082, 5083, 5134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5191.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5250, 5262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6312-6314, 6349,
6350, 6400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7008, 7009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7774.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8137,
8148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8500, 8501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση του στόλου των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8788.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9416, 9443-9445, 9466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9505.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9554.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9654, 9655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχό-

ληση των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών
ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 589, 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 721, 722, 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1107, 1166.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2489, 2502.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σ΄ αυτά τα προγράµµατα, τα µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 323.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5560.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6309, 6310, 6347,
6348, 6396, 6399.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6396.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6426-6428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6632.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7843, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µονοπατιού Αρχαίας ΄Ηλιδας-Αρχαίας Ολυµπίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8780.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9758.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις στον τοµέα του καπνού κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1103, 1104.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1474, 1483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7799.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8855, 8857, 8861.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8902, 8903.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8904.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία δηλώνει ότι δεν
θα παραστεί στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Ιουνίου 2010
που θα διεξαχθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουρ-

γούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9326, 9328.
ΚΟΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΛΑ.Ο.Σ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προτάσεις
Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ΄ όλης της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1147.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1211, 1225, 1226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1849-1851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2271.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "Siemens" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3074,
3085, 3088, 3089.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3088.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3955, 3963, 3968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3994.
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 του Μαυροβουνίου,
αφ΄ ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και
του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". τόµ.
Ζ΄, σ. 4311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4758, 4904, 4905, 4906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5539,
5540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
αλλογενών Ελλήνων πολιτών στις στρατιωτικές σχολές
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κοινή ελ-

256
ληνοτουρκική διακήρυξη περί επαναπροώθησης λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8123.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8132,
8133, 8146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1840.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α΄, σ.
40.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 280.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1135, 1136-1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1679-1681.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών
από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ.
Δ΄, σ. 2356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3164, 3165.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3814.
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 του Μαυροβουνίου,
αφ΄ ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και
του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". τόµ.
Ζ΄, σ. 4312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4664, 4665.

Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8379, 8380.
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 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ΄ ετέρου,
µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κορέας". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9402.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9790.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9913.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση θεσµού διαφάνειας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1019, 1020, 1050,
1063, 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παιδική
φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1584, 1678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών. τόµ. Δ΄, σ. 2724.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2788.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 3004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3075.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3966, 3971, 3973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της απορρόφησης των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς
του ΑΣΕΠ στο Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4231, 4232.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4284, 4293.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4556,
4557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4781, 4782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4931,
τόµ. Ι΄, σ. 7007, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7992, 7993.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5071, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2442.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5084, 5085, 5129, 5135, 5143, 5144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5196, 5212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6665.

Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7007, 7015, 7016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7096.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7780, 7782,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7901.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7993.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8752-8753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2442, 2448.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1676.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3951, 3952.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5012.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5615.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6184-6186, 6192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6927, 6928.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες

διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5352-5354, 5434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5579,
5580, 5707.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6054, 6055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7268, 7269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7911, 7912,
7913, 7975, 7976, 8055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9873.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10199.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1051.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1853, 1854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φυλακών Γρεβενών κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "΄Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3416, 3426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόταση
για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3673.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4803, 4804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παχυσαρκία και το νέο βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5748.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6686, 6687, 6688, 6709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή στην Ελλάδα των δύο πλοίων που κρατούνται στο Ισραήλ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8790.
Εκλογή του για το αξίωµα του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, για την ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9499-9501, 9529,
9530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων, την ενίσχυση των Δηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1228, 1258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1294-1296,
1347-1349, 1367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εστιατόριο "BANQUET" στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1523.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υλοποίηση κατασκευής της Ιονίας Οδού κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνοποίηση των εισαγόµενων κρεάτων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1293, 1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5421, 5422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα συντήρησης του οδοστρώµατος στο τµήµα Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Μενιδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
καθορισµού των τιµών των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6222, 6223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη
διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών στην υπόθεση
φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6647, 6648, 6688, 6689.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διοίκηση,
διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7149, 7150.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7591,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1306, 1307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7759.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά της µονάδας µεσογειακής αναιµίας του Δρακοπούλειου Κέντρου
Αιµοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΝΕΕΣ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9696, 9811, 9812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10238.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1137, 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1236, 1259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων στα εθνικά οδικά δίκτυα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1716, 1746.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 71.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 235.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφω-

ση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1652, 1653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2052.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3628, 3630, 3866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5513,
5514, 5777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7007, 7008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9721.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 679, 680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1137.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση των αµειβόµενων αθλητών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1689,
1690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και τη βελτίωση του εισοδήµατος
της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2413,
2414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2436, 2460, 2461.
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5403, 5404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7134, 7135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7756, 7757,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9876, 9877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 690.
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ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 67.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 206.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 390.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2005-2007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2051.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4083, 4163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4590, 4591, 4614.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5526,
5775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών

στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Σερρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7798, 7799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2419, 2420, 2437, 2444.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. τόµ. Α΄, σ. 41.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της εφηµερίδας "ΗΜΕΡΑ" στην Πάτρα και την απόλυση όλων των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 647,
648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 686, 687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 757, 758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της υποχρηµατοδότησης του Οργανισµού Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων του κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
885, 886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φορέα α-
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πονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964, 965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της κατασκευαστικής
εταιρείας "ΕΡΚΑΤ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1209, 1210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του καθεστώτος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1345, 1346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας "ELITE ΑΒΕΕ" κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1357,
1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων δεκάδων αλλοδαπών εργαζοµένων στην εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2134, 2135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα "STAGE"
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2274, 2275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των αλιεργατών στην περιοχή του Θερµαϊκού. τόµ. Δ΄, σ. 2722, 2723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισµών. τόµ. Δ΄, σ. 2724, 2725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περικοπή
του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ.
2945, 2946.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2959, 2975-2977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στον κλάδο Μετάλλου
στο Νοµό Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3668, 3669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επίπεδο
φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3671, 3672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία "Μηχανική" στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3680, 3681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις
Ασφαλιστικών Ταµείων µε Ιδιωτικές Μονάδες αιµοκάθαρσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3948, 3949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε µονιµοποίηση των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4145, 4146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους
επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4148, 4149.

Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4150, 4152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα. τόµ. Ζ΄, σ. 4659, 4660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία ΦΑΓΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5875,
5876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των συµβασιούχων. τόµ. Θ΄, σ.
6098, 6099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µη εφαρµογή της εγκυκλίου 113/2009 της διοίκησης του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6225, 6226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6351, 6387, 6396,
6397, 6400, 6401.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6396.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6435, 6436, 6445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας
Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7208.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9682, 9770, 9771, 9772, 9879, 9902, 9906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης-Κερατσινίου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10048.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1273, 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών και αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1687, 1688.
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ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 141.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1280, 1281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1498, 1499-1523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2063, 2064.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4738, 4925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5094, 5095, 5136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5537,
5774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7074, 7075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7280, 7281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7854, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8065, 8066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8310, 8311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10228, 10229.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των κατωτέρων εγγυηµένων τιµών της πράσινης βρώσιµης ελιάς κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1784, 1786.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 222-224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 86, 87.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 1115, 1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1720, 1721.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2232, 2248, 2249.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2955-2957.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
τόµ. Ζ΄, σ. 4277, 4290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4611, 4612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5164.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6314, 6315, 6350,
6351, 6358.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6358.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση

των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6430-6432, 6444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6601-6603, 6634, 6695, 6696.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7281-7283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7954, 7955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του
Νοµού Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9687-9689, 9807.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 31-33, 67,
119, 120, 121, 130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 408-410,
472, 484.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό Φλώρινας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1306, 1307.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5688,
5689.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5879.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6233, 6237, 6247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8066, 8067.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8494, 8501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9887.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Ελατοδάσους του Μαινάλου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων της Τρίπολης
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6352, 6353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
προσλήψεων σε εταιρείες όπως η "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.",
η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9893, 9894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 98.
Λ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
532, 533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7012, 7013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του
Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7102.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 245.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ.
Γ΄, σ. 1355.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των εκτάσεων των ελληνικών τουριστικών ακινήτων στη
Βόρεια Ελλάδα, την παραχώρηση στους Δήµους κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5743.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 58, 59.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 338.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 386, 387.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 485-487, 501.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 799, 800, 808, 809, 839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1531-1534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2027, 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2062, 2094,
2157, 2158, 2159, 2160, 2178.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2076,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4176, τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6728, 6883, 6884,
6888, 6891, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9803, 10211,
10368.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2160,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703, 3704.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2238, 2239, 2240, 2250, 2252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαγγελία
του Υπουργού Οικονοµικών από το Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2340,
2352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2869.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3136, 3137, 3141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος". τόµ. Ε΄, σ. 3259.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και της Οµοσπόνδου Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση Πρωτοκόλλου" και β) "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της
φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3637-3639, 3853,
3854.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3702, 3703, 3704.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3703, 3704,
τόµ. Θ΄, σ.6319, 6320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3704, 3706, 3707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3781, 3782, 3783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4068, 4097-4099, 4170, 4171, 4176, 4179,
4180, 4181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4607, 4624, 4625.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Μανώλη Γλέζου. τόµ. Ζ΄, σ. 4624, 4625, 4626.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4625, 4626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση χηµικών κατά των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 5001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5524,
5765, 5766.

268
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6010, 6011, 6024, 6025, 6035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6064, 6131,
6132, 6134, 6135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6329, 6333-6335,
6368, 6372, 6373, 6377, 6381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6728,
6748, 6749, 6793, 6794.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6875,
6876, 6877, 6883, 6884, 6886, 6888, 6889, 6890, 6891.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6931, 6937, 6938, 6939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7141, 7142, 7143,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7272, 7273, 7564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251.
Ορισµός του ως πρώτου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΙΓ΄, σ.
8876.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9206, 9213.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9674.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9674, 9751, 9776, 9843, 9845.
Αναφορά στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9776,
9845.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9843, 9845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10100-10102, 10118, 10172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10211, 10222, 10223,
10348, 10349.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10558-10560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 50, 51,
82, 83, 127, 128, 287.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 82, 83.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για χώρες
µέλη που δεν τηρούν τους κανόνες της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 189, 194, 195,
196, 215, 226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 357,
358, 381, 382, 391, 392, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 418,
434, 435, 480, 481, 486.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 418, 434, 536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της Δηµόσιας Διοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 463, 464.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
513, 525, 536, 537, 554, 555, 565, 566, 567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1841,
1842, 1864, 1865.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2511, 2512, 2525, 2526,
2527.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των Νησιών Μακρονήσου και Γυάρου, ως χώρων ιστορικής µνήµης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της χωµατερής ΄Ανω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 469.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 645.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση και
χρήση των χώρων της πρώην Αµερικανικής Βάσης στο Δήµο Νέας Μάκρης. τόµ. Β΄, σ. 665, 666.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού και την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου
"Ευαγγελισµός" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση του κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερµενό κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1626, 1769, 1777, 1869.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1777,
τόµ. Δ΄, σ. 2683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της αστικής συγκοινωνίας στη Δυτική και Ανατολική Αττική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2234, 2249, 2250.

Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νεότευκτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Περιστέρι. τόµ. Δ΄, σ. 2315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2740,
τόµ. Η΄, σ. 5583, τόµ. Ι΄, σ. 7104, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8333, 8337,
8338, 8339.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη νοσοκοµειακών αποβλήτων σε χωµατερές. τόµ. Ε΄, σ.
2817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
νέων διοδίων, την επιβάρυνση για τους κατοίκους της βόρειας Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση
του 3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου στο Δήµο Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3731.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3750.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που δηµιούργησε η εφαρµογή του ν.
3730/2008 για το κάπνισµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3771, 3772.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3973.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του διυλιστηρίου των
Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4279.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4866, τόµ.
Θ΄, σ. 6176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
για τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη διαχείριση των
απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5845.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα συντήρησης του οδοστρώµατος στο τµήµα Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Μενιδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5870.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος σχολικής στέγης στα σχολεία της
Μέσης Εκπαίδευσης στην Ανατολική και Δυτική Αττική
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6229.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6279.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6367, 6386, 6387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της χώρας µας για το 2010. τόµ. Ι΄, σ. 6907,
6908.
Οµιλία του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6920.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο της εγκύου
τραπεζοϋπαλλήλου που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 7101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη
δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7104.
Ευχές για καλή επιτυχία στους µαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7167, 7168, 7170, 7171, 7183.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υγείας στη Β.Α. Αττική. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7749, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7974, 8065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία του Σώµατος Μηχανών του ΕΚΑΒ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8121, 8122.
Οµιλία του σχετικά µε τη γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8336, 8337, 8338, 8339.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµέ-

νουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8752-8753.
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί ότι υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8979-8980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9694.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9924.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 595, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1095, 1159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1234, 1235, 1260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1300, τόµ. ΙΣΤ΄,
σ. 1349, 1351.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 83.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 480-482.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 798,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10327.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 798, 838, 902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1618.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1986, 1998, 2001.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5570.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6503, 6514.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
της απευθείας σιδηροδροµικής σύνδεσης Καλαµπάκας-Αθηνών. τόµ. Ι΄, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10191-10193, 10268,
10346.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10209.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1565, 1579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1719.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 291.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1643, 1644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1453, 1454, 1477, 1478, 1528, 1529.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 269.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1606.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 401-403,
465, 466, 481, 482.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 104-106.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σ΄ αυτά τα προγράµµατα, τα µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 323, 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχα-
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νία "ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 342,
343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
και νέων εργοστασίων της εταιρείας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" ιδιοκτησίας Οµίλου Λαναρά κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 344, 345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων στα
προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 357, 358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
από την παύση της συγχρηµατοδότησης των stage κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 601, 602, 604, 609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 615, 616, 617, 625, 626, 627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163, 1164, 1165.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1165, 1166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παιδική
φτώχεια και την παιδική εργασία κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1813, 1814, 1815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2184, 2185,
2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
τόµ. Δ΄, σ. 2236-2238, 2240, 2242, 2243, 2245, 2247,
2251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έλλειµµα
του Ο.Α.Ε.Δ., την ενδεχόµενη επανεξέταση αιτήσεων νέων
ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2652, 2653.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση και διεύρυνση των παροχών προς τους εργαζόµενους από τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2653, 2654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από
τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3727, 3728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας "ΕΡΓΑΝΗΣ" στο Βύρωνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4271.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4276, 4280, 4281-4284, 4291, 4292, 4293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4537,
4538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για

την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4608, 4612.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης κ.λπ. τόµ.
Η΄, σ. 5163, 5164, 5165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6165, 6166, 6167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169, 6170.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6302, 6319, 63256328, 6339, 6367, 6369-6371, 6373, 6379, 6380.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6752-6754,
6788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την στήριξη και αναβάθµιση της λειτουργίας του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ.
7095, 7096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην
εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7097, 7098.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7169, 7171, 7172, 7163, 7174, 7180, 7182, 7186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7596, 7604-7606, 7614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8039, 8040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
κατά 12% των αναπηρικών επιδοµάτων βάσει του ν.
3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8045, 8046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) του
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Νοµού Ρεθύµνου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8783, 8784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Οµίλου Μυτιληναίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8785, 8786.
Αναφορά του για τους απόφοιτους του Αριστοτελείου Κολεγίου της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη εργατοτεχνιτών από τη Διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8842, 8843.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9204, 9205, 9206, 9210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9658, 9668, 9675-9677, 9739-9741, 9742, 9747,
9774, 9803, 9805, 9816,
9820, 9843, 9853, 9856,
9857-9859, 9861, 9865, 9892, 9895, 9898, 9899, 9909.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9675-9677.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9985,
9989, 9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση
"ΕΔΡΑΣΗ" Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10307, 10309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήµου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 151, 152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 152, 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή Πολυιατρείου ΙΚΑ στον ΄Αγιο Νικόλαο Λασιθίου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 460, 461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 461, 462.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και διορισµός του ως Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272,
1273.

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής σε όλες τις
σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων της νέας
γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1374, 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1749, 1750.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξόφληση των προµηθευτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που
δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4761, 4881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5504,
5528, 5529.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5529,
τόµ. Ι΄, σ. 6604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του βρεφονηπιακού σταθµού "΄Ιδρυµα Επαµεινώνδα Βοσυνιώτη" κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5842, 5843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6022.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.

274
6595, 6596, 6603, 6604, 6615, 6651, 6652, 6653, 6665,
6705, 6707, 6702.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7779.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9198, 9211, 9212.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9198.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 8.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 145, 146.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1552-1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2683, 2684.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5411, 5412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5540.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7834, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9724, 9725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1844,
1853.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
του κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
375, 376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση όλων των διοδίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 465, 466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υλοποίηση κατασκευής της Ιονίας Οδού κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της µελέτης για την Ολυµπία Οδό κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
532, 533.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κατασκευή του νέου αεροδροµίου
στο Καστέλι. τόµ. Β΄, σ. 662, 663.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας.
τόµ. Β΄, σ. 664, 665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του οδικού δικτύου Εύβοιας κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 683, 684.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής του οδικού άξονα Ηρακλείου-Μεσσαράς. τόµ. Β΄,
σ. 781, 782.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο ανατροπής του υδάτινου ισοζυγίου στην περιοχή Δαµασίου και
Τυρνάβου του Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 783, 784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Κασανδρείας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105,
1106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του
Δήµου Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1167, 1168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής. τόµ.
Γ΄, σ. 1354, 1355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1359.

275
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
εργασιών και την απόλυση όλων των εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Ασυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1468, 1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1773-1775.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1988, 1989, 1999, 2000, 2003.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβολή της δηµοπράτησης του έργου: "Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ΄ Φάση". τόµ. Δ΄, σ. 2316, 2317, 2318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
νέων διοδίων, την επιβάρυνση για τους κατοίκους της βόρειας Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3174,
3175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση
του 3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου στο Δήµο Βούλας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3731.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3739, 3740, 3753, 3755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4144, 4145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του φράγµατος Σέττα-Μανικίων στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4218, 4219, 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων από την πληµµύρα του ποταµού ΄Εβρου
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4220, 4221, 4222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα στη
Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών στο αεροδρόµιο Κεντρικής Ελλάδας-Νέας
Αγχιάλου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4660, 4661, 4662.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου, την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4682, 4683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος σχολικής στέγης στα σχολεία της
Μέσης Εκπαίδευσης στην Ανατολική και Δυτική Αττική
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6228, 6229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων του Θριάσιου Πεδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6419, 6420.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6515-6517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πύργου-Καλού Νερού του
Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7101, 7102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι της Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9483, 9484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10053, 10054, 10055.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων στα εθνικά οδικά δίκτυα κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1684, 1685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του ΜΕΤΡΟ από Χαϊδάρι και Κορυδαλλό προς Πειραιά
κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1686, 1687.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 98, 99.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 378-380.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 509-511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών του
Δήµου Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2332,
2341, 2348, 2349.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2894.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3835, 3836, 3837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
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της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 54975499, 5642, 5643.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6754, 6755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7817, 7818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2425, 2439, 2449.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Α΄, σ. 40.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελληνικές
θέσεις για την Κοπεγχάγη κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 600, 601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σηµασίας που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 679, 680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1868.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2849.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3815.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4934.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες

Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5882, 5883, 5890, 5891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6167, 6168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7271, 7273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το έργο του
αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7589, 7590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας των Υδροηλεκτρικών ΄Εργων (ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8442, 8443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8762,
8764.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9161-9163, 9170, 9172.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9656.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9793.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
των αγροτών στο πρόγραµµα παραγωγής Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1822, 1823.
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Διώρυγα
Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάβρωση
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των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα στη
Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4269,
4270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4743, 4744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5578,
5579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7818, 7819.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 158.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Α΄, σ. 367.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 972, 984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1710.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας Καρπάθου. τόµ. Η΄, σ.
5051.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5988-5990.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7853.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9721.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.
1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ
141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1633, 1646.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1838-1840,
1866.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λευκάδας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 84.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3684, 3685, 3707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5432, 5433, 5434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5575,
5576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτε-
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10190, 10267, 10346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691-1693, 1730, 1735-1737, 1761.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 56.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2962, 2974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4745, 4746.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6756, 6757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
από την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7673, 7674.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 593.
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς αγώνες του
2013 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόµου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Νέας Ιωνίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίη-

ση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3123, 3147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και
επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3682.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3746, 3747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3901, 3925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". τόµ. Ζ΄, σ. 4305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη θαλάσσια συγκοινωνία και τις
λιµενικές υποδοµές των Βορείων Σποράδων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4791, 4915, 4916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5120.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5248, 5261.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων
Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5365-5367, 5438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αναθέσεις
έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6049, 6075,
6076, 6117, 6145.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6391, 6392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7269, 7270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7735-7737,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7951, 8012-8014, 8085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υψηλή τιµή της βενζίνης στο Νοµό Μαγνησίας, την καταπολέµηση
της κερδοσκοπίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8292, 8294, 8329, 8330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8397,
8410, 8713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8736,
8764, 8800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον ελλιµενισµό πλοίων στην παραλία Κουκουναριών Σκιάθου κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄, σ.
9231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 167, 202,
209, 210, 226, 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ.
341-343, 377, 378, 393.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ΄, σ. 377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 406-408,
470, 471, 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,

κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄,
σ. 558.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 157, 158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της σκοπιάς από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 340, 341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποστρατεία του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών
Εγκληµάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) και τις οµαδικές µεταθέσεις
στελεχών της κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 468, 469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1059, 1060, 1068,
1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1763, 1764, 1765.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2767, 2768, 2669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2828.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2828.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2895.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3726, 3727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον
ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Οργανισµού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8838,
8839.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
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κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9362, 9363.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της µυστικής ψηφοφο-

ρίας επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9371, 9372.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΕ΄, σ.
582.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1027, 1028, 1034, 1047,
1063, 1068.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1141.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1581, 1804, 1805, 1882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2056-2058,
2091, 2176, 2188, 2197.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2241, 2242, 2243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2388-2390, 2690.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2693,
τόµ. Ε΄, σ. 2972, τόµ. Η΄, σ. 5300, τόµ. ΙΕ, σ. 194
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Δ΄, σ. 2696, τόµ. Ε΄, σ. 2866
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
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Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2776, 2777.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2961, 2966, 2968, 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3134.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3913, 3914, 3917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4171, 4173, 4175, 4182, 4183.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4242, 4243, 4244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
τόµ. Ζ΄, σ. 4286, 4287.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4672, 4673,
4674, 4675.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5383, 5384, 5385,
5447, 5448.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5490.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5863.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5884, 5885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές α-

ναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6059, 6128,
6130, 6131.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6129,
τόµ. Ι΄σ. 7119, τόµ. ΙΒ, σ. 7985,7986, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9743
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ.
Θ΄, σ. 6240, 6241.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6319, 6320,
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9677, 9678, 9682, τόµ. ΙΕ΄, σ. 200, 201
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6319, 6320, 63286330, 6365, 6366, 6375, 6376.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις
συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα.) τόµ. Θ΄, σ. 6437.
Οµιλία του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6918.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο της εγκύου
τραπεζοϋπαλλήλου που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6918.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6929, 6930, 6932, 6933, 6934, 6942, 6943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7119, 7137, 7138,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7560.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7177, 7178, 7179.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7178.
Αναφορά του στην ερώτηση που κατέθεσαν δέκα Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Τ+10 της Τράπεζας
της Ελλάδος, δηλαδή το σορτάρισµα των οµολόγων, τη δυνατότητα, δηλαδή, που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος σε
κάποιους, να αγοράζουν αέρα και να επιχειρούν υποτιµολόγηση των οµολόγων και αύξηση των spreads. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7559.
Αναφορά του στη µηνυτήρια αναφορά περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" που διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7559.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7606-7608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7782, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7985, 7986.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8303, 8304, 8305, 8308,
8346, 8347, 8348, 8349, 8350.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8460, 8468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8717,
8719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8809,
8810.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9668, 9672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9668, 9672, 9677, 9743, 9744, 9745, 9842, 9843,
9846, 9847, 9865, 9866, 9907.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9842, 9846, 9847.
Αναφορά στην πρόταση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9907.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10419-10421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 43-45, 77,
78, 79.

Αναφορά του στην Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. τόµ. ΙΕ΄, σ. 78.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 78.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 190, 192,
193, 194, 197, 200, 201, 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 352,
390, 391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 419,
429, 478, 479.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 419.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
512, 560-562.
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία "ΦΑΓΕ" του Οµίλου "ΦΙΛΙΠΠΟΥ" κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 799, 805, 806, 903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της κατασκευαστικής
εταιρείας "ΕΡΚΑΤ" κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1256-1258, 1363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας "ELITE ΑΒΕΕ" κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1765, 1766.

283
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση και διεύρυνση των παροχών προς τους εργαζόµενους από τον Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2654.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής
Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας "ΕΡΓΑΝΗΣ" στο Βύρωνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4726-4728, 4800, 4873,
4926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4825,
τόµ. Ι΄, σ. 7103, 7104.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ΄, σ. 4866.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία ΦΑΓΕ κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις
των εργαζοµένων στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6738, 6739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη
δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7103, 7104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη εργατοτεχνιτών από τη Διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία της πολεµικής βιοµηχανίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9683, 9684, 9804, 9805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10250.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 140, 141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1721, 1722.

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 165.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 492, 493.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική
Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 531.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5410, 5411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6623, 6624.
Οµιλία της για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7073, 7074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7314, 7315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7829, 7830,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8048.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
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άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8336, 8337, 8338.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της ακρίβειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9515.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9759.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10241, 10242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 633.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1110, 1113.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του µέτρου της απόσυρσης ρυπογόνων οχηµάτων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2828.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και

διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4609.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5986-5988, 6013, 6019, 6035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6071.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7063, 7064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7304, 7305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10095-10097, 10155.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1794, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7774, 7775,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7982.
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ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση της κ. Μ.
Δαµανάκη που παραιτήθηκε. τόµ. Ε΄, σ. 3241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6135.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7727, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7764, 7765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9851.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9851.
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πιερίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 540.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τους ψηφοφόρους της.
τόµ. Α΄, σ. 540.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 841.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2148.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2948-2950.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4917.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5690.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7261.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8318.
Αναφορά της στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8518.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1141.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1353.
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελ-
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ληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6635, 6692, 6693.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7828, 7829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9678-9680, 9803.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κεφαλληνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 80, 81.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5576,
5577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7859.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8901, 8902.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως
συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η
Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9341.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 33.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 423.
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επίδοµα
θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1790.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2233, 2249.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
του Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 3113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες
φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4274.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4276, 4289, 4290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφηµεριακή στελέχωση των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Κέντρων
Υγείας της χώρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5159.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας, την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6418.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7168, 7169, 7183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7602.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8954-8956, 8969.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9199.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9417, 9445, 9466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ΄ (ii) της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή
Οργανισµό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO)". τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της ελληνικής επαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
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της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2378.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2507, 2523.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χίου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 557-559.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1701, 1702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2099, 2100.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2280, 2281,
2291, 2292.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2291,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8317
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄, σ.
2812.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2993, 3005, 3006.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3858.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4002, 4012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4167.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Ζ΄, σ. 4703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4813.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της

χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). τόµ. Η΄,
σ. 5334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5414, 5415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5661,
5662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6021.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6235, 6248, 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6689, 6690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7121-7123, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7284, 7285, 7291, 7292, 7565.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τµήµατος Οικονοµικής και Διοίκησης του Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7242, 7243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7821, 7822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8316, 8317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8760,
8761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9108, 9109, 9122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
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πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9781.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μουσείου Μαστίχας στη Χίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 337339, 372-374, 375, 392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1317, 1318.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 160.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2841.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές
παροχές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4142.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5613.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Ι΄, σ. 6786-6787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7808, 7809.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9737.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9353-9356, 9357.
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ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 75, 76.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µηχανισµό
εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 353, 354.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µειωµένες
τιµές στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 365, 366,
367.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 977-979, 986, 988.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1697, 1698, 1699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρατικές
δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3890, 3891.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3891, 3892.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον
ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4539, 4540.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541,
4542.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4543, 4544.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου (Καλής) στο Νοµό Πέλλης κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4862, 4863.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους καλλιεργητές Πέλλας που έχουν πληγεί από ακαρπία και µειωµένη παραγωγή κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5836,
5837.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5837, 5838.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα βιοµηχανικά σφαγεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
(Ε.Α.Σ.) Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5839, 5840.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄, σ.
6237-6239, 6241, 6249, 6250.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8844.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των εξισωτικών αποζηµιώσεων 2008 και 2009 στους αγροτοκτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8845, 8846.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8852-8854, 8860, 8861.
Σφραγισµένη επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε

η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9376.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την περικοπή του ποσού πρόσθετης ποιοτικής ενίσχυσης στους δικαιούχους ελαιοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10149, 10150.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή αγροτικών δρόµων στους Δήµους του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΔ΄, σ.
10151, 10152.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 659, 679, 680, 681, 682, 688,
690, 745, 746, 747, 748.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1075, 10991101, 1102, 1160, 1161, 1162, 1163.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1793.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 441, 442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εµβολιασµό του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων για τη νέα
γρίπη Η1Ν1. τόµ. Β΄, σ. 1111, 1112, 1113.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών
από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ.
Δ΄, σ. 2358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2658, 2659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
παραλιακού δρόµου στη Σχολή Πυροβολικού της Νέας Περάµου. τόµ. Ε΄, σ. 3107, 3108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις

291
του Υπουργείου για καθολική απαγόρευση των στρατιωτικών παρελάσεων στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4544,
4545, 4546.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνοϊσραηλινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄,
σ. 8443, 8445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία της πολεµικής βιοµηχανίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9148, 9150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1488-1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1841.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6358, 6359.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6630, 6631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7273, 7274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7835, 7836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 34.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 246.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 345.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 278.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρότητα των Διοικητικών Πράξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµική
στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων για αδικήµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1548-1550.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8877-8879.
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ)
Διορισµός της ως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 109-111.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 938, 940.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη
Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
942.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1589.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1987, 2000, 2001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2367, 2387, τόµ. Ε΄, σ.
2865, 2866.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρη-

σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Δ΄, σ. 2697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3909.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη Λάρισα και στην ευρύτερη
περιοχή κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4864, 4865.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6041, 60576059, 6119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7109, 7119, 71357137, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7300, 7315, 7557, 7559, 7567.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8407,
8724, 8729.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8739,
8747-8749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10304, 10305.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10306, 10307.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10310,
10311.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
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Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1623, 1640-1642.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. Α΄, σ. 40.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το παράνοµο
εµπόριο πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 887,
888.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε διαφηµίσεις τουρκικών αεροπορικών εταιρειών σε µέσα µαζικής µεταφοράς
της πρωτεύουσας. τόµ. Β΄, σ. 1004, 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2070, 2071,
2073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άνοδο
του πληθωρισµού, τα µέτρα και την εισοδηµατική πολιτική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2661, 2662.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2799.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2934.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3180-3183, 3190, 3191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη θαλάσσια συγκοινωνία και τις
λιµενικές υποδοµές των Βορείων Σποράδων κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4546, 4547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της "Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας" του Οµίλου Λαναρά.
τόµ. Η΄, σ. 5171, 5172.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών στα
παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα.
τόµ. Η΄, σ. 5335, 5336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας "ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε." στο Νοµό Κιλκίς κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5738, 5739.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
φαινοµένων κερδοσκοπίας στην αγορά των καυσίµων. τόµ.
Θ΄, σ. 5905, 5906.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγχώνευση των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6101, 6102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
καµποτάζ στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6111, 6112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε το λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6175, 6176.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
καθορισµού των τιµών των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6222, 6223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211, 7212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7217, 7218, 7222, 7223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1022, 1027, 1031.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου.τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1027.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1273.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 237.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 613, 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1385, 1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1616, 1617.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2279, 2280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2675.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2997, 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5405, 5406, 5443,
5444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9891, 9894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10323.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1565, 1566, 1579.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση του ευρύτερου Αργοσαρωνικού από τις
ιχθυοκαλλιέργειες του Πόρου κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 345, 346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της χωµατερής ΄Ανω Λιοσίων-Φυλής κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 469, 470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του µέτρου της απόσυρσης ρυπογόνων οχηµάτων κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 676, 677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Ελατοδάσους του Μαινάλου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 717, 718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτροπή
του Αχελώου. τόµ. Β΄, σ. 968, 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των µελετών του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της
περιοχής Κορώνειας-Βόλβης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2664, 2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2678, 2700, τόµ. Ε΄, σ.
2872, 2873, 3065.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής
κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2990.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας. τόµ. Ε΄, σ. 3062,
3063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 3116, 3117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του διυλιστηρίου των
Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4267, 4268, 4269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ ΑΕΒΕ στο
Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4662, 4663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της στάθµης
της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. τόµ. Η΄, σ. 5746,
5747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού για τη διαχείριση των
απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5844, 5845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6076, 61266128, 6145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κτηµατολογίου στους Δήµους
Μυτιλήνης και Γέρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6474, 6475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6915, 6916.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το παλιό αεροδρόµιο
του Ελληνικού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7248, 7249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7591, 7592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόµενης θαλάσσιας περιοχής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7593, 7594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7674, 7675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
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(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8405,
8406, 8413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στη Θάσο κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8792, 8793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8807,
8812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9099, 9100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9487,
9488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10051, 10052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης
για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων
πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1037.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας.
τόµ. Β΄, σ. 664.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 973, 985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
εργασιών και την απόλυση όλων των εργαζοµένων στο έργο του φράγµατος Ασυρών του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες
στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2229.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. Ε΄, σ. 2814.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4244, 4245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα βιοµηχανικά σφαγεία της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.)
Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µη εφαρµογή της εγκυκλίου 113/2009 της διοίκησης του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών κ.λπ. τόµ. Θ΄,
σ. 6225, 6226.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλο-

ποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας
Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7205.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7695.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
ΕΚΑΒ Αγρινίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των εξισωτικών αποζηµιώσεων 2008 και 2009 στους αγροτοκτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ" κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 10299, 10300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήµου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 151, 152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 666-668, 720, 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1167.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 138, 139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1757.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1986, 1998.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2995, 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3142.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 3231.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3733, 3740, 3749, 3750, 3751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών στο αεροδρόµιο Κεντρικής Ελλάδας-Νέας
Αγχιάλου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4661, 4662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4725, 4871, 4872, 4873,
4926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή
των Μεσογειακών Αγώνων στο Βόλο και τη Λάρισα το 2013
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7777 , τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8051.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 244, 251, 253,
256, 257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
515, 548.
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 910, 911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3178, 3179.

Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Οµοσπόνδου Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους
φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση Πρωτοκόλλου" και β) "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την αποτροπή της
φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και κεφαλαίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3514, 3515.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3745.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη ελλείψεων
σε προσωπικό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3769.
Οµιλία του σε δύο (2)συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις απολύσεις στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ ΑΕΒΕ στο
Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ.
4663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή απολύσεων των εργαζοµένων στην
εταιρεία ΜΕΤΚΑ στο Βόλο κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7097, 7098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7123, 7124, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7285, 7286, 7292-7294, 7566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργάτες και αγρότες
από την τοµατοβιοµηχανία ΕΛΙΤΑ-ΑΔΕΛΚΑΝ κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8735,
8751, 8799, 8810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Οµίλου Μυτιληναίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10321, 10322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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 Κοι-
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νοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1018, 1031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1695, 1732, 1738.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του αλκοολισµού κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2181, 2182.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ΄, σ. 2181.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα. τόµ. Ζ΄, σ. 4659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5369, 5370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5562.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της
συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. Θ΄, σ. 5910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της φέτας ως εθνικού προϊόντος
ελληνικής προέλευσης κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7775 , τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8342, 8343.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9708, 9709.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1620, 1621.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2888, 2889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5178, 5179, 5180, 5210, 5211.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 6990, 6992, 6995-7000, 7001, 7014,
7033, 7034, 7035, 7044, 7075.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7034,
7035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7904, 7905.
Σφραγισµένη επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
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του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης-Κερατσινίου κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από
26 Μαΐου 2010 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των
Πλειστηριασµών" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10312.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10398, 10399, 10563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
του ΜΕΤΡΟ από Χαϊδάρι και Κορυδαλλό προς Πειραιά
κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1789, 1794.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 159, 160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 809, 810.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1138, 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2100, 2101.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2101.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2784, 2785.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετι-

κά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της. τόµ. Ε΄, σ. 2884, 2885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4086.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5075, 5076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6616, 6617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7015.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9004, 9005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9262, 9263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
της ανατολικής λεωφόρου λιµένος Ηρακλείου κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέων γηπέδων για τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟ κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9290, 9291.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους επιτυχόντες του
ΑΣΕΠ για θέσεις φυλάκων αρχαιοτήτων. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9396,
9397.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Μουσείου Μαστίχας στη Χίο. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10146, 10147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1248, 1250, 1251, 1262,
1263, 1270.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Εκλογή της για το αξίωµα του Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναι-
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κών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 691.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του Δήµου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 750,
751.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 881, 882.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 965,
966, τόµ.Ε΄, σ. 2936, τόµ.ΙΑ΄, σ. 7211,7295, τόµ. ΙΔ΄, σ.
9743, 10246, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1560
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1120, 1121.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προϋπολογισµό του ΝΑΤ κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1203.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1647,
τόµ. Θ΄, σ. 6123
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1848, 1849.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3121-3123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3776, 3780.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας εγκαυµάτων στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4041.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε µονιµοποίηση των 875 συµβασιούχων έργου γιατρών-οδοντιάτρων του
Ι.Κ.Α. κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". τόµ. Ζ΄, σ. 4304.
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 του Μαυροβουνίου,
αφ΄ ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και
του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". τόµ.
Ζ΄, σ. 4310.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών στα
παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα.
τόµ. Η΄, σ. 5335, 5336.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5863.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υ-

περβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6047-6049,
6115, 6123, 6144.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια ενός
ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου, στο Κρατικό
Νοσοκοµείο της Νίκαιας. τόµ. Ι΄, σ. 6535.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7179, 7180, 7182.
Αναφορά της στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7179.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για τους απόφοιτους των Δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7247.
Αναφορά της στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7778.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία". τόµ. ΙΓ΄, σ.
9231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9497-9499.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9725.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων λειτουργίας και των εργαζοµένων στο
Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10050, 10051.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 10, 11.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ΄, σ. 65.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1851.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 244.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α)"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1315.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1555-1558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2161, 2164.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2729.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6905, 6906.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6924, 6925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7144, 7145, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7309, 7310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7799.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9209, 9210, 9211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9582-9584, 9597, 9599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9710.

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 322,
τόµ. Γ΄, σ. 1395,1396, τόµ. Ζ΄, σ. 4825, τόµ. Η΄, σ. 5569,
5707, τόµ. Ι΄, σ. 6883, 6886,6887, 6888,6891, 7018,
7019, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7209, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948, τόµ. ΙΓ΄, σ.
9544, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9816, 9819, 10368, 10369
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 842, τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3727, τόµ. Η΄, σ. 5234, τόµ. ΙΖ΄, σ. 2454, 2455.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1143.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1161,
τόµ. Δ., σ. 2199, 2291, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7972, 7973, τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9595
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1225, 1229, 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1654, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6883,
6886.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από την
ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7793, 7797,
7812, 7819, 7821, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8074, 8085, 8087, 8104.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3028/2002, τις καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών αδειών στις Σπέτσες κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8840.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση του
ΠΑΜΕ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9608.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9668.
Καταδικαστέα αναφορά του για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σ. Γκιόλια. τόµ. ΙΕ΄, σ. 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 329.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 514, 515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
514, 515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2454, 2455, 2458.
ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1659.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ει-

δικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2843.
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 του Μαυροβουνίου,
αφ΄ ετέρου, µετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και
του συνηµµένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών". τόµ.
Ζ΄, σ. 4309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5426.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5588.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6615, 6694.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7025, 7026.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7906.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9434.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 552.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου
χρόνου. τόµ. Α΄, σ. 612.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φορέα α-
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πονοµής κύριας σύνταξης για το προσωπικό του Ταµείου
Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια. τόµ. Β΄, σ. 964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1654, 1655.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2385.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους oικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους
oικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9707.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1566.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ΄Εβρου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1252, τόµ. Γ΄, σ. 1320, 1321, 1361,
1400, 1401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1666.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Δ΄, σ. 2142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2987,
2988.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2998-3000, 3005,
3006, 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις

της Κυβέρνησης για τη µονιµοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3666,
3667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε δήµους και
επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3682, 3683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το διορισµό
στο δηµόσιο τοµέα των διακεκριµένων αθλητών µε την υποχρεωτική διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3951, 3952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013"
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4656, 4657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπαίθριες
διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού
πλαισίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4658, 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5089, 5340.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων. τόµ. Η΄, σ.
5338, 5339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6476, 6477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το καθεστώς
προσλήψεων σε εταιρείες όπως η "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.",
η "ΑΜΕΛ Α.Ε." και η "ΤΡΑΜ Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7758, 7781,
7827, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7953, 7959, 7969, 7970, 7972, 7986.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του έργου "Παρακαµπτήριος Δρόµος ΄Ανω Βιάννου". τόµ. ΙΒ΄, σ.
8163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8786, 8787.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 249-251, 258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
567, 568.
Ξ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
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Διορισµός της ως Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 115-117.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τους ψηφοφόρους της.
τόµ. Α΄, σ. 115.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 330, 331.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Ιατρική Περίθαλψη. τόµ. Α΄, σ. 357.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 364, 365.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
κλινών σε µονάδες θεραπείας, εν όψει του κύµατος πανδηµίας της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 461, 462.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 719, 720.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 726, 727, 735, 736, 737.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας Νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 882, 883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 895.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών στα Νοσοκοµεία της Πάτρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 944, 945.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου Καλαµάτας εν µέσω πανδηµίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
963, 964.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
απασχολουµένων στα προγράµµατα "STAGE". τόµ. Β΄, σ.
1001, 1002.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στη Σχολή Τυφλών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1003, 1004.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στη Δωδεκάνησο κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 1108, 1109.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1109, 1110.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης. τόµ. Γ΄, σ. 1239.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο "Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240, 1241.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
σε προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο Μεταξά στον
Πειραιά. τόµ. Γ΄, σ. 1241, 1242.
Οµιλία της σχετικά µε την πλήρη εξοµοίωση των τριτέκνων
οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. Γ΄, σ. 1243, 1244.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1465, 1466.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµετάλλευση ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1466, 1467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1802-1804, 1806.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2129, 2130.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας
Νέας Μάκρης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2175, 2177,
2187, 2188.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2188.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224, 2225.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2313, 2314.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του νεότευκτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Περιστέρι. τόµ. Δ΄, σ. 2315.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αεροµεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές και την ίδρυση παραρτήµατος του ΕΚΑΒ µε έδρα τη Χίο. τόµ. Ε΄, σ.
2812, 2813.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. Ε΄, σ. 2814.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη απόρριψη νοσοκοµειακών αποβλήτων σε χωµατερές. τόµ. Ε΄, σ.
2817, 2818.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
την επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932, 2933.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών για τη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2937, 2938.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Λαµίας. τόµ. Ε΄, σ.
3061.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης µεταστέγασης της µονάδας µεταγγίσεων
της µεσογειακής αναιµίας από το Δρακοπούλειο (Δ.Κ.Α.)
στο Νοσοκοµείο του νέου Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Ε΄, σ.
3111, 3112.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
του Νοσοκοµείου Τρικάλων. τόµ. Ε΄, σ. 3112, 3113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποί-
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ηση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα
δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3172, 3173.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3766, 3767.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Επταχωρίου Νοµού Καστοριάς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3767, 3768.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη ελλείψεων
σε προσωπικό στο "Αχιλλοπούλειο" Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3768, 3769.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε πολυκατοικία επί της οδού Μενάνδρου στην Αθήνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3770, 3771.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που δηµιούργησε η εφαρµογή του ν.
3730/2008 για το κάπνισµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3771, 3772.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3730/2008, για την απαγόρευση του καπνίσµατος
στους δηµόσιους χώρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3990, 3991.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την άρση αδικίας σε
βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4039, 4040.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας εγκαυµάτων στην Κρήτη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4040, 4041.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο
Φλώρινας. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4042, 4043.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας
στην Ιθάκη. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4043, 4044.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147,
4148.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπηρεσίες
φύλαξης και καθαριότητας των δηµοσίων νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4274, 4275.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου "΄Αγιος
Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4865, 4866.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έξαρση των ασθενειών φυµατίωσης, ηπατίτιδας και AIDS κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4991.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση του
κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας ως Νοσοκοµείου χρόνιων νοσηµάτων και Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992, 4993.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
για τα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4993, 4994.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής στο Βοστάνειο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Η΄, σ. 5049, 5050.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Κέντρου Υγείας Καρπάθου. τόµ. Η΄, σ.
5051, 5052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφηµεριακή στελέχωση των Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Κέντρων
Υγείας της χώρας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5159, 5160.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προ-

βληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων
Σποράδων. τόµ. Η΄, σ. 5337.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ.
5484-5487, 5495, 5496.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παχυσαρκία και το νέο βιβλιάριο υγείας παιδιού κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5748.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5868, 5869.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε το εµβόλιο της νέας
γρίπης Η1Ν1. τόµ. Θ΄, σ. 5908, 5909.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της
συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. Θ΄, σ. 5910.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6278, 6279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6344, 6363-6365,
6378, 6379.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στέγαση
των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών
στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Σερρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6416, 6417.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας, την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6418.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη
διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων γιατρών στην υπόθεση
φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6471, 6472.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την προµήθεια ενός
ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου, στο Κρατικό
Νοσοκοµείο της Νίκαιας. τόµ. Ι΄, σ. 6534, 6535.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας. τόµ. Ι΄, σ. 6536.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 6910, 6911.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο
Καστοριάς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7206, 7207.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249, 7250.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7695.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου
Υγείας στη Β.Α. Αττική. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7696, 7697.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση των
µερικώς υδρογονωµένων φυτικών λιπαρών (ή trans λιπαρών). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7698, 7699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλει-
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τουργία του Σώµατος Μηχανών του ΕΚΑΒ κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8121, 8122.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
ΕΚΑΒ Αγρινίου. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8164, 8165.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε το εµβόλιο της Νέας
Γρίπης και την παραποµπή φαρµακευτικών εταιρειών στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8165, 8166, 8167.
Οµιλία της σχετικά µε τη γιγάντωση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων λόγω υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8167, 8168.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο
Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8448, 8449.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και στα φάρµακα κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8450.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8457, 8458,
8466, 8467, 8468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8716.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά της µονάδας µεσογειακής αναιµίας του Δρακοπούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας στους χώρους του Νέου Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΝΕΕΣ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 8938.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Γαλατά-Πόρου. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 8939.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9090, 9092.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων Υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9146, 9148.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τον εξορθολογισµό της
σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9654, 9655.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απασχόληση των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών
ιδιωτικών κλινικών κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9837, 9838.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9838, 9839.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων λειτουργίας και των εργαζοµένων στο
Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10049, 10050,
10051.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων, την ενίσχυση των Δηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10302, 10303.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 15, 41-43,
62, 78, 79, 92, 104, 109, 123, 131, 132, 133, 287.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 220-222, 223.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 459, 460.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διορισµός της ως Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272, 1273.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ονοµασία
των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1524, 1525.
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1746.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8913, 8914.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2491-2494, 2499, 2504, 2505.
Ο
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 172.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 172.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1534-1536.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2901.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους oικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους
oικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3860.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7882, 8017,
8018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8311, 8312.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7752.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν α-

νοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8319.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9220, 9221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1142.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 243.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 3 και ειδικό αριθµό 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: ""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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1281, 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1716, 1717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας
Νέας Μάκρης κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2382, τόµ. Ε΄, σ. 2834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
παραλιακού δρόµου στη Σχολή Πυροβολικού της Νέας Περάµου. τόµ. Ε΄, σ. 3108.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4937.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6781-6782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9814, 9815.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
στο περιβάλλον, την οικονοµική και κοινωνική ζωή της
πρωτεύουσας από τη διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2683.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2876, 2877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στην Αθήνα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρονική επιµήκυνση των πιστώσεων των µικρών επιχειρήσεων προς
το µεγάλο εµπόριο. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9757.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε το διορισµό νέας διοίκησης στον
ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1856,
1857.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. A΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. τόµ.
Α΄, σ. 39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 183, 184.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 934, 935,
τόµ. Η΄, σ. 5234
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1894, 1905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα
Χανιά κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2985, 2986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων πετρελαίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3945, 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4818, 4821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη χρήση της Πυρηνικής Ενέργειας στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5234, 5235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5504,
5505.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5504,
5505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8037, 8038.
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Επικρατείας. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1874, 1875.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2777, 2778.

308
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2904, 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του πρώην Αεροδροµίου στο Ελληνικό κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2416, 2417.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 407.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1173, 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1770.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2799, 2800.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2899.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4238, 4239, 4250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5679,
5680.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5879.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6179, 6189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7910.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9159, 9169.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 249.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 382.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 42.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 173.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 187.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 398.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 472.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 498, 564, 565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 617, 626, 627.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
769, 773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1593.
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 646, 647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σχολική
στέγη στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα Εξοχής και Ασβεστοχωρίου του Δήµου Χορτιάτη κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη ιστοσελίδα που εκπέµπει µέσω του Server του Πολυτεχνείου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 685, 686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1750, 1751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος του 8ου Δηµοτικού Σχολείου
Καλαµάτας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2721, 2722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3992, 3993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του ΤΕΙ Λαµίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5165, 5166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
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Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6655.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τµήµατος Οικονοµικής και Διοίκησης του Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7242, 7243.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου
Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8168, 8169.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση οµάδας µαθητών της Λέσβου που συµµετέχει στον
πρώτο µαθητικό διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Διαστήµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8384, 8385, 8386.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8497, 8501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9092, 9093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9462, 9463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10055, 10056.
ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 203.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1755.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6667.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του
Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ.
6777.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 149.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 149.

Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 253.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1709.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4874, 4901, 4902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6576-6578, 6660, 6661, 6681, 6682, 6687, 6701, 6704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 97.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 100.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1627, 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2037, 2109,
2110, 2138, 2170, 2207, 2208.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5110, 5111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6632, 6633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8320.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10107, 10166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 725, 726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1015-1017, 1029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1093, 1094,
1160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1787, 1788.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αργολίδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1796.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2850.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµ-
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µετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4935.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
κατάρτισης, συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισµού
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
του κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
376.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
γραφειοκρατίας στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 758.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α., τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης δανειακών τίτλων του δηµοσίου στο
ευρύ αποταµιευτικό κοινό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1545, 1546, 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2011-2013.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα ορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2330,
2331, 2344, 2348.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ΄, σ. 2331, τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2441
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2393, 2693, 2694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άνοδο

του πληθωρισµού, τα µέτρα και την εισοδηµατική πολιτική
κ.λπ.τόµ. Δ΄, σ. 2662.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Δ΄, σ. 2696, 2697.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επίπεδο
φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4059, 4159, 4160, 4185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4595, 4618, 4619, 4623, 4629.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4618, 4629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το
Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
προστίµων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5238, 5239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5507,
5508, 5651-5653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5991-5993, 6029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση
χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από
την "DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6496, 6497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6733, 6734,
6788.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιού-

312
χους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6872,
6873, 6885.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6885,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7170, 7171, 7172, 7184.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7171, 7184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
κατά 12% των αναπηρικών επιδοµάτων βάσει του ν.
3833/15-3-2010 κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του στόχου των δηµοσίων εσόδων για
το 2010 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9595-9597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10198, 10272.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1636, 1637, 1647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691, 1698, 1715, 1733, 1740, 1760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αναπτυξιακό-επενδυτικό νόµο κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007,σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1792, 1793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του πρώην Αεροδροµίου στο Ελληνικό κ.λπ.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2417.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2424, 2425, 2435, 2441, 2447, 2458.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2506, 2507, 2521.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 91.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 867.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2366, 2685, τόµ. Ε΄, σ.
2821, 2822, 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6354, 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7274, 7275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7837, 7838,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8074.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8309.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8759,
8760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
532.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 216.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
763.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4235, 4236.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φωκίδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 113.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 478-480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1298.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1795.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2088.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4078.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7867.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 161, 198, 205,
225.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 151.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 917, 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1659-1661.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5189.
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Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10409, 10412, 10413.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ.
39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 185-187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εκλογικές
δαπάνες κοµµάτων και υποψηφίων Βουλευτών κατά την
προεκλογική περίοδο της 4ης Οκτωβρίου 2009 κ.λπ. τόµ.
Α΄, σ. 326, 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για
την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Γ΄, σ. 1427,
1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1575, 1579-1581, 1608,
1619, 1685, 1802, 1906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2218, 2219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2218,
τόµ. Ι΄, σ. 6882, 6886
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3166, 3167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την νοµιµοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3169,
3170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην
εγχώρια αγορά. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3723, 3724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του 14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3946, 3947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4049, 4064, 4065, 4087, 4089, 4090, 4092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4588, 4596, 4602, 4603, 4604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική, τα νέα φορολογικά
µέτρα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5236, 5237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
προστίµων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5238, 5239.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5251-5253,
5262.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5297-5298,
5304-5305.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 55155517, 5625, 5668, 5678, 5752, 5754, τόµ. Θ΄, σ. 5913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6000, 6001, 6002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6734-6736.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6882,
6883, 6886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον κίνδυνο της µη εκταµίευσης των επόµενων
δόσεων των δανείων από τον Μηχανισµό Στήριξης κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8834, 8835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8836, 8837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10184, 10206, 1021210214, 10380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 410,
417, 425-427, 466, 476, 477, 478.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 638-640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2429, 2430, 2431, 2443.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1595, 1596.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα
δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3177, 3189.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4055-5057, 4124, 4157, 4158, 4185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4287, 4288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5081, 5127, 5128.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5479,
5493.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.) τόµ. Θ΄, σ. 6433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7733-7735,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7950, 8011, 8012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφά-

σεις της Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και στα φάρµακα κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8450.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9415, 9443, 9466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση του
ΠΑΜΕ κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 35, 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης
για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων
πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1312, 1322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ΄ (ii) της Συµφωνίας σχετικά µε το Διεθνή
Οργανισµό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (International
Telecommunication Satellite Organization-ITSO)". τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συνεργασίας για ένα παγκόσµιο Σύστηµα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών-µελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου". τόµ.
ΙΣΤ΄, σ. 1418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1790.
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7888.
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1677.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2842.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5630.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δήλωσή του ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική
περιφέρεια Αττικής. τόµ. Α΄, σ. 3.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησής του. τόµ. Α΄, σ. 28-33, 187-189.
Διορισµός του ως Πρωθυπουργού. τόµ. Α΄, σ. 36.
Διορισµός του ως Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
435, 436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τις αµοιβές των διοικητικών στελεχών
οργανισµών και εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 437, 438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 439, 441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 796-798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1907-1911.
Οµιλία του σε τρείς (3) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2711-2713,
2716, 2717.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2851.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη

δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3025, 3026, 3027, 3041-3044,
3049, 3050.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3208-3211, 3225, 3226, 3227, 3236.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3816.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α)
σχετικά µε τις συνέπειες από την εφαρµογή των έκτακτων
µέτρων για την οικονοµία και της πρότασης για την άρση
της µονιµότητας, β) σχετικά µε την επιβάρυνση της εργατικής τάξης από τα µέτρα της κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4209,
4210, 4212-4214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων-αποζηµιώσεωνοφειλών κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4214, 4215.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5279-5281,
5300-5301, 5309-5310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 56265628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων εξωτερικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
5830, 5831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα Εθνικά
Κληροδοτήµατα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5831, 5832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ρόλο του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο µηχανισµό δανειακής
υποστήριξης της Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5833, 5835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού και δέκα Υπουργών της
Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6466, 6467, 6468,
6469, 6470.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6677, 6759.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6759, 67606762, 6766, 6767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7667, 7669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7739-7742.
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Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε συνέπειες
στην αγορά των Ελληνικών οµολόγων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8431, 8433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του παραεµπορίου κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8434, 8436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακρίβεια
και τις ανατιµήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8437, 8439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9279, 9281.
Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9279.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση της αγοράς κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9282,
9284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9286, 9288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9453-9456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9784-9788.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 99719975, 9990-9992, 9999, 10000, 10001.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ευβοίας (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
κλινών σε µονάδες θεραπείας, εν όψει του κύµατος πανδηµίας της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 461, 462.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 692.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 731, 732.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρατσιστική
ενέργεια σε βάρος µαθητή µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1827.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Νοσοκοµείου στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2314.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2380.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
και χορήγηση σε παιδί µε τύφλωση εκ γενετής, φακών χαµηλής όρασης από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2944.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3957, 3970.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4147,
4148.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4752, 4921.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον διορισµό
Γονιών-Εκπαιδευτικών παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5167, 5168.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5491,
5492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5582,
5583.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5583.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση
χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού. τόµ. Θ΄, σ. 6108, 6109.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6340.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 6910, 6911.
Οµιλία της για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6919.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7181, 7182.
Αναφορά της στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υ-

318
γεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7600, 7601, 7620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7813, 7814.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8463, 8464.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στήριξη
των επιχειρήσεων στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9486,
9487.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9550, 9551, 9563, 9564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9815, 9816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 29-31.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1299, 1300.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2490, 2503.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δήλωσή της ότι επιλέγει για την εκλογή της την Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών. τόµ. Α΄, σ. 5.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Γραπτή δήλωσή της µε την οποία διατυπώνονται απόψεις
σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ. Α΄, σ. 13.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 45-48, 181183.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 436.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1896-1899.
Οµιλία της σε τρείς (3) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική
της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2713, 2714.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2957-2959, 2960.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3031-3034, 3045, 3046.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ

Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3217-3220, 3234.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό α) σχετικά µε τις συνέπειες από την
εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία και της
πρότασης για την άρση της µονιµότητας, β) σχετικά µε την
επιβάρυνση της εργατικής τάξης από τα µέτρα της κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4597-4599.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5288-5292,
5305-5307, 5308.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5288.
Αναφορά της στη συµµετοχή των Βουλευτών στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης. τόµ. Η΄, σ. 5307.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ.
5487-5489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 55675569.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων εξωτερικής πολιτικής κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6316-6319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6663, 6664.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6663.
Οµιλία της επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6750, 6751.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6751, 67676769, 6770.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9280, 9281.
Καταδικαστέα αναφορά της για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τρο-
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µοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9749-9751.
Οµιλία της επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 99759978, 9993-9995.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10359.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
521-524.
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ΄Άρτας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7861.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 238.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2856.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 174, 175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Αποζηµίωση των
θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση". (Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµ-

βουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης της 29ης Απριλίου
2004) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρυθµίσεις επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2104, 2105.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2778, 2779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4106.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7278, 7279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτε-
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8353.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8948-8950, 8963-8965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αλιευτικού και τουριστικού καταφυγίου Λιµεναρίων Θάσου στο Νοµό Καβάλας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9848-9850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 58.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
509-511, 512, 546-548.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1535.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1834-1837.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α΄,
σ. 42.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 174.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 177.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 396-398.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 499, 563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 798, 799, 836, 898.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 980, 981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1582, 1881.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1992, 1993, 2002, 2003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2023-2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2058-2060,
2092, 2195, 2196.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2196,
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3699, 3700, 3704, 3705, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9595,
τόµ. ΙΕ΄, σ. 194, 199, 742, 743
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2240.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2287, 2288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2338,
2339, 2341, 2350, 2351.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2341,
2342, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7992, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9206, τόµ. ΙΔ΄, σ.
10246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2390, 2687, 2689, τόµ.
Ε΄, σ. 2867.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2736.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2907-2909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3138, 3139.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3699, 3700, 3704, 3705.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3699, 3700, 3704.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3704, 3705,
τόµ. ΙΕ΄, σ. 200, 201, 418, 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3779, 3780, 3782.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3849, 3850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3915, 3916, 3917, 3918.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3963, 3964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4067, 4093, 4174, 4175, 4176, 4183.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών.τόµ. ΣΤ΄, σ. 4243, 4244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4605, 4622, 4626.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4626.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4674, 4675.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις".τόµ. Η΄, σ. 5385-5387, 5389,
5448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5519.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5862.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6005-6007, 6008, 6027-6029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6060, 6061,
6062, 6130, 6131, 6132.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6242, 6243.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του
Ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ.
6779.
Οµιλία του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6917.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών
"COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ. 6933, 6934, 6935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7045, 7068, 7070.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
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7060.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισότητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7176, 7177.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Τ. Ερντογάν. τόµ. Ι΄, σ. 7176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7275, 7276, 7277,
7561, 7562.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8305, 8349, 8350, 8351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8718,
8719, 8728, 8729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8750,
8809, 8810.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8857.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8906.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9115, 9116.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9165.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9206, 9222-9224.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9304.

Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συ-

323
ναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9364, 9365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9594, 9595.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9670, 9672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9670, 9672, 9747-9749, 9844, 9845, 9846, 9866,
9907.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9844, 9845.
Αναφορά στην πρόταση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί
ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10112, 10113, 10114, 10116, 10173, 10174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου
και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10219, 10220,
10221, 10246, 10349.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 191, 192, 193,
194, 199, 200, 201, 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 353,
354, 388, 389, 390, 391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 418,
419, 430.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 418, 419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 602, 641, 650,
652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-

ταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 683, 684, 734, 735, 742, 743.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1011, 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1104-1106,
1164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στο εστιατόριο "BANQUET" στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1522, 1524.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του καθεστώτος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1648, 1649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών για τη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου
Κιλκίς κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων
και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5590,
5591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9774, 9775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 92.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου,
την επαναλειτουργία της καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.λπ.
τόµ. Ε΄, σ. 2932, 2933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5595,
5596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της ασφαλιστικής εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ.
Ι΄, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7883, 8050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 93.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 362.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 167, 168.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 897, 898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. τόµ. Β΄, σ. 1158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1262, 1275, 1277, 1324, 1367,
1368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του δηµοσίου προς τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1606, 1607, 1608.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του ζωγράφου
Γ. Μόραλη. τόµ. Γ΄, σ. 1606.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2877-2879.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2913,
τόµ. Ζ΄, σ. 4884, 4885
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη µονιµοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εργαζοµένων σε προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4263.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4560,
4568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
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διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4734, 4735, 4883, 4884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5086, 5087, 5088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5187, 5188, 5213, 5214, 5216, 5217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5370, 5371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5529,
5530, 5780.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7013, 7014, 7040, 7041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7757, 7758,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7970, 7971, 7972, 8056, 8057.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8905.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9215, 9216.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοι-

νού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9421, 9422, 9446, 9466.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9669, 9670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
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ΙΔ΄, σ. 9669, 9670, 9897, 9898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10224, 10225.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10406, 10407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1462, 1463, 1486, 1536, 1537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1703, 1712, 1747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1848,
1849, 1850, 1851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2379-2381,
2384.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2441, 2454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2441, 2454.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α΄, σ.
108.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 373.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 503, 565, 566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για την ανάκληση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
από το Αφγανιστάν και τις άλλες χώρες. τόµ. Α΄, σ. 526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 619, 620.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1179, 1180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1318-1320, 1400, 1401, 1410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1572, 1573.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα "STAGE"
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2274.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2879-2881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κλήση σε
απολογία συνδικαλιστών του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου (ΠΑΜΕ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2940, 2941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Εταιρείας Θερµικών
Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3106.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5234, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9208
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5243, 5244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5492.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.) τόµ. Θ΄, σ. 6440, 6441, 6442, 6447, 6448,
6449.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6448,
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6449, τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6891, τόµ. ΙΓ΄, σ. 9206, τόµ. ΙΔ΄, σ.
10247
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6598, 6599, 6635, 6706, 6707, 6710.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6745,
6746, 6748.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7609-7611.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7897-7899,
7988.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9208, 9209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9427, 9459, 9460, 9470.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.

ΙΔ΄, σ. 9673, 9772, 9773, 9774, 9783, 9844.
Αναφορά στην πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την αναβολή των συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της 8/7/2010
ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9774.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9844.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15,
17, 37, 38, 43, 52, 67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10247, 10248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 46, 47,
48, 84, 125.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 355357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 418,
431.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ
"ΑΤΛΑΝΤΙΚ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 613, 643, 644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1233, 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1309, 1310,
1349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγγραφή
µεταναστών και οµογενών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών και αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1688.
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό

328
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 818.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1283.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4741.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7299.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7745.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δη-

µοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9705.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10304.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ.
Α΄, σ. 40.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3823.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4941.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α΄, σ. 17.

329
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 18.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους Βουλευτές που τον
ψήφισαν για Πρόεδρο Βουλής. τόµ. Α΄, σ. 18.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 27, 28,
120, 121, 187, τόµ. Β΄, σ. 798, τόµ. Γ΄, σ. 1498, τόµ. Δ΄,
σ. 2694, 2714, τόµ. Ε΄, σ. 2765, 2875, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3698,
3699, τόµ. Η΄, σ. 5288, 5296, τόµ. Ι΄, σ. 6727, 6728,
6748, 6776, 7050, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948, 7989, 7991, 7992,
8009, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9781, 9803, τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της συζήτησης των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 42, 123, 178.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 49, 50, 51,
124, 125, τόµ. Β΄, σ. 687, 936, τόµ. Ε΄, σ. 2915, τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3701, 3702, 3703, 3704, τόµ. Ζ΄, σ. 4931, τόµ. Η΄, σ.
5296, 5297, 5305, 5307, 5308, 5310, τόµ. Ι΄, σ. 6767,
6917, 6919, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7724, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9677, 9678.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 380, 402-406.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 471.
Οµιλία του στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 688, 690.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1116, 1119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1911.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2693,
τόµ. Ε΄, σ. 2912, 2913, 3230, 3231, τόµ. ΣΤ΄, σ. 3702,
3703, 3704, τόµ. Η΄, σ. 5305, 5310, τόµ. Θ΄, σ. 5835,
6471, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7896, 7992.
Εισήγησή του για τη διαδικασία λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του
συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ.
2801.
Εισήγησή του για τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της. τόµ. Ε΄, σ. 2915.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3698, 3699, 3701, 3702, 3703, 3704.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4619, 4625, 4627, 4626,
4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4626, 4627, 4629.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Μανώλη Γλέζου. τόµ. Ζ΄, σ. 5001-5002.

Αναφορά του επί των περικοπών των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Ζ΄, σ. 50025009.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5076, 5077, 5078, 5079.
Αναφορά του στη συµµετοχή των Βουλευτών στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης. τόµ. Η΄, σ. 5307.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)" β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄ 10/4/1997),
όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5655, 5656, 5657, 5658, 5659.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5861,
5862.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6660, 6664, 6666.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6664, 6666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6728, 6748,
6752, 6767, 6776.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6752.
Οµιλία του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6917.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο της εγκύου
τραπεζοϋπαλλήλου που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6917.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7047, 7050, 7053-7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064,
7066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7217, 7218, 7219, 7220,
7221, 7222, 7223.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7311.
Αναφορά του στο θεσµό της Βουλευτικής ασυλίας. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7312, 7313.
Αναφορά του ότι την ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας των
Ποντίων, στις πανελλαδικές εξετάσεις το θέµα των Νέων
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Ελληνικών ήταν "στου Κεµάλ το σπίτι". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7314.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7677.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7724, 7726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7787, 77887790, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7892, 7989, 7990, 7991, 7992, 8009.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7989,
7990, 7991, 7992.
Οµιλία του για τη διαδικασία της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου
της Μονής Βατοπεδίου" που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις
8 Ιουνίου 2010. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8877.
Συγχαρητήρια αναφορά του στους φοιτητές και µαθητές
που βραβεύθηκαν από το Ίδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, ως διακριθέντες σε διάφορους διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9075.
Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9278.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9278.
Αναφορά του στο τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης στην
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών": Α)
Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που
υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο
β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και
Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και
Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα

ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου,από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9326, 9329.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9371, 9372.
Συγχαρητήρια αναφορά του στους πενήντα δύο διακριθέντες µαθητές από όλη την Ελλάδα στη σειρά των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τη Βουλή σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Παιδείας µε θέµα: "Δηµοκρατία και Πολιτική Ανεκτικότητα", στο πλαίσιο του Παγκόσµιου εορτασµού της
Ηµέρας της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9678, 9784, 9788.
Αναφορά του στην πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την αναβολή των συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Ολοµέλειας της
8/7/2010 ενόψει της απεργίας των υπαλλήλων της Βουλής.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 9784.
Αναφορά του στην πρόταση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για τη σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για το ασφαλιστικό σύστηµα. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9907.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15,
17, 37, 38, 43, 52, 67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9910.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10390-10396, 10401,
10402, 10405, 10409, 10410, 10418, 10560-10562,10563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 743.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1390.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1498,
1503.
Καταδικαστέα αναφορά του για τα γεγονότα που σηµειώθηκαν στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη και έκκλησή
του να µην επαναληφθούν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1699.
Οµιλία του επί της απόφασης της Βουλής, κατόπιν εισήγησής του, να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη
ζωή τους εν ώρα καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων
του 1996 και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2384, 2385.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διπλοµισθία των αιρετών της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 717.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1392.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
έργων στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2221, 2222.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αρχαιολογικό άλσος της Ακαδηµίας Πλάτωνος. τόµ. Ε΄, σ. 2989.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κρατικές
δαπάνες για τις αγροτικές συνοµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµ-

µετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4882.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρνηση
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για χαρακτηρισµό διατηρητέων κτισµάτων στο ιστορικό Μαράσλειο κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6473.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7018,
7019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7018, 7019, 7024, 7025.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κυκλοφορία και τη στάθµευση δικύκλων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7675.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7844.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την κακοποίηση των ζώων κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2375.
Οµιλία της επί της απόφασης της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, να υιοθετήσει τα ανήλικα τέκνα όλων των ιπταµένων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων που έχασαν τη ζωή τους
εν ώρα καθήκοντος από τα γεγονότα των Ιµίων του 1996
και εντεύθεν. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2385.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 113.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 208.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2189.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
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την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2786.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3998, 4010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5608.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7906, 7907.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή Πολυιατρείου ΙΚΑ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 585-587, 628630, 655.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 466.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 554, 555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προστασία των καταστηµαταρχών της περιοχής της πλατείας Οµονοίας και Κάνιγγος κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1030, 1048, 1049, 1062.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1147.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1258, 1322, 1364-1366, 1403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2020, 2021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία
ζώων συντροφιάς κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2276.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2771-2773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3131.
Συλλυπητήρια αναφορά του για την εγκληµατική ενέργεια στο Βύρωνα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3953.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3953, 3967.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακύρωση
των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4664.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις".τόµ. Ζ΄, σ. 4788, 4812, 4889, 4890,
4925, 4926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5182, 5183, 5211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5530.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το εµβόλιο της νέας
γρίπης Η1Ν1. τόµ. Θ΄, σ. 5909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6123.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες για στηµένους αγώνες ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7003, 7004, 7036, 7037, 7076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7796, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7973.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8138.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8882-8884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8960, 8977.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών": Α)
Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που
υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο
β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και
Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και
Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,

κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9333, 9334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη διεξαγωγή της οµιλίας του στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, την
προσωρινή κράτηση του δηµοσιογράφου Δηµήτρη Παπαγεωργίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων".τόµ. ΙΓ΄, σ. 9501-0503, 9528,
9529.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10231, 10232, 10329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 40.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα-
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λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 196, 213.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ". τόµ. ΙΕ΄, σ. 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 433,
480.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 433.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
514, 518, 519, 550, 551, 552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 770,
771.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2491.
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάσταση των οικηµάτων που αφορούν τον ήρωα Παύλο Μελά
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 527, 528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 536.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 543-545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 865, 912, 913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το παράνοµο
εµπόριο πλανόδιων µικροπωλητών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 887.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1215, 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1282.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1542, 1543-1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόστιµα
στους καλλιεργητές και τους µεταποιητές της βιοµηχανικής
τοµάτας του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2667, τόµ. Ε΄, σ. 2832.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις".τόµ. Ε΄, σ. 3080, 3086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4057-4059, 4124, 4158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη ύπαρξη
του µαθήµατος των Θρησκευτικών στο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4153.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4744, 4745, 4906, 4907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5505,
5506, 5649, 5650, 5651.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5641,
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλ-
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λες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5990, 6013, 6020, 6036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6124.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε διαµαρτυρία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποµάκων Νοµού Ξάνθης. τόµ. Θ΄, σ.
6282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6611, 6612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 68706872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7124-7126, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7286, 7287, 7294, 7295.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7814, 7815,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7981.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουρκική
τράπεζα FINANSBANK, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8744,
8806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Τζαµί των
Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8782.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της

Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µοριοδότηση εντοπιότητας για προσλήψεις προσωπικού στις φυλακές Νιγρήτας Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9692, 9895, 9896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10099, 10157, 10158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ονοµασία
των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1634-1636, 1647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1714, 1759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ποσότητες
και το κόστος των εµβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2434.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2487, 2503.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Εκλογή του για το αξίωµα του Δ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για τη ΙΓ΄ Περίοδο. τόµ. Α΄, σ. 22.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετή-
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σιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1123, 1124.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ΄, σ. 2134, τόµ.
Θ΄, σ. 6320,6365, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9873, τόµ. ΙΕ΄, σ. 646, 647,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2440, 2441, 2442, 2509.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2341,
2342, τόµ. Η΄, σ. 5641, 5642, 5644, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1470,
1471, τόµ. Ι΄, σ. 7007, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8324.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2683,
τόµ. Ζ΄, σ. 4884, 4885, 4887, 4888, τόµ. Θ΄, σ. 6358, τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9569, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1573.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5111.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τουρκική πρόκληση
στο Αιγαίο από τουρκική κορβέτα. τόµ. Η΄, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".τόµ. Η΄, σ. 5768,
5770, 5771, 5773.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6365.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6435, 6445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις".τόµ. Ι΄, σ. 7007.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις ανισό-

τητες και τις διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων. τόµ. Ι΄, σ.
7177, 7179, 7180, 7182, 7183, 7184, 7185.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7838, 7839,
7842, 7846, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8059, 8064.
Αναφορά για τους απόφοιτους του Αριστοτελείου Κολεγίου της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8842.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9116.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9172.
Καταδικαστέα αναφορά για το θάνατο του αξιωµατικού
της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9303.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9423, 9428.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9562.
Ευχετήρια αναφορά του στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10171, 10173, 10174, 10175, 10176.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10407.
Συγχαρητήρια αναφορά του για την εκλογή του κ. Γ. Ευθυµίου στην Προεδρία του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 175, 181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 679.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1573, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2432, 2433, 2437, 2440, 2441. 2442.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2507, 2509.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 133.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 217.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά κ.λπ.
τόµ. Β΄, σ. 713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2049, 2155,
2156, 2192.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2845.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2961, 2962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5407, 5408, 5445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5509.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. τόµ. Θ΄, σ. 6307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6307, 6308, 6348,
6349, 6381, 6396, 6398, 6399.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ΄, σ. 6381, 6396,
τόµ. ΙΖ΄, σ. 2440, 2441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7812, 7813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8295, 8329, 8339, 8340,
8348.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8323,
8324.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9736, 9901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 174, 175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 597, 598, 637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1362, 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".τόµ.
ΙΖ΄, σ. 1703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1842,
1847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2433, 2447, 2458, 2440, 2441.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2496.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2507, 2520, 2521.
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δραστηριότητες σε σχολεία µε αφορµή την επέτειο από την πτώση
του τείχους του Βερολίνου. τόµ. Β΄, σ. 1169, 1170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1798.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων και Επαγγελµατικών Σχολών. τόµ. Ε΄, σ. 3255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων του εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λειτουργία των τµηµάτων όλων των σχολείων µε τριάντα µαθητές
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5733, 5734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εκπαιδευτικών κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1824.
Ρ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυ-

βέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 161, 162,
163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση δικαιώµατος ψήφου των απόδηµων Ελλήνων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 597, 598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους εργαζόµενους στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 598, 599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 935, 937.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1175-1177, 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1249, 1266-1268, 1270, τόµ. Γ΄, σ.
1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1376, 1377,
1391, 1392, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1405-1408,
1410.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1328,
1329, τόµ. Ε΄, σ. 3231, 3232, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7896.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1395,
1396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1885.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3039, 3040.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της απορρόφησης των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς
του ΑΣΕΠ στο Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4231, 4232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εργαζοµένων σε προγράµµατα "STAGE" κ.λπ. τόµ. Ζ΄,
σ. 4263, 4264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4720, 4773-4776, 4777,
4778, 4787, 4892, 4921, 4929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5067,5122-5124, 5126, 5130, 5131, 5143,
5144.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5078.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7785, 7790,
7803, 7804, 7806, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7892, 7893, 7894-7896,
7976-7978, 7979, 8058, 8059, 8061, 8075, 8077,8083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9449-9452, 9456, 9457,
9458, 9459, 9467, 8468, 8469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9752.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9912.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές".τόµ. ΙΕ΄, σ.
514, 524, 526, 543, 559, 560.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4945.
ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 846.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5779.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6425.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7905.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 634.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1744.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. τόµ. Α΄, σ. 39.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 59-61.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
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προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 371, 372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 643, 644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 644, 645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1686-1689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το κλείσιµο των Τεµπών κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2132, 2133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάβρωση
των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2225,
2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
εκσυγχρονισµού του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2227, 2228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφικές πληµµύρες
στον οικισµό Μπούκα του Δήµου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2228, 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
της αστικής συγκοινωνίας στη Δυτική και Ανατολική Αττική
κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2229, 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2731-2733,
2734, 2742-2744, 2745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3724, 3726.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό ΄Εβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4671, 4674.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα συντήρησης του οδοστρώµατος στο τµήµα Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Μενιδίου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5869, 5870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αναθέσεις
έργων στην Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5871, 5872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
της ταχυδροµικής εξυπηρέτησης της περιοχής του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5872, 5873.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6504-6506, 6518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9299-9302, 9303, 9309, 9311.
Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9299.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατι-

κού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκληση των απολύσεων στην "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ)" κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9544, 9545.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1566-1570, 1581, 1583, 1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706-1709, 1724, 1725, 1750-1752.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις".τόµ. Β΄, σ. 850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1284, 1377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1682.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2796.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2898, 2899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5072, 5133, 5134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7009, 7010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7724, 7726,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948, 7949, 8009, 8083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10315.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10396, 10398.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραγωγή αυτοκινήτων στη Μακεδονία κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1389,
1390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αναπτυξιακό-επενδυτικό νόµο κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1782, 1783.
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση των
απορριµµάτων στην Αττική. τόµ. Α΄, σ. 347, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον Ιανουάριο του 2010 κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 374, 375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριµµάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο Νοµό Θεσσαλονίκης κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 595, 596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
γραφειοκρατίας στη χώρα µας. τόµ. Α΄, σ. 638, 639.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρότητα των Διοικητικών Πράξεων κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 677, 678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα Δηµοτικά Μέσα Ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 715, 716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διπλοµισθία των αιρετών της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 716, 717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του Δήµου Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 750,
751.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1123.
Αποδοχή παραίτησής του από τη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Δ΄, σ. 2141-2142.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".
τόµ. Δ΄, σ. 2695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά του δροµολογίου του INTERCITY Αθήνα-ΚαρδίτσαΤρίκαλα-Καλαµπάκα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6100.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών": Α)
Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που
υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο
β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και
Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και
Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
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51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9329.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9670, 9671, 9672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9670, 9671, 9672.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αγορανοµική διάταξη µε αριθµό 6/2010 για τις οικονοµικές συσκευασίες των προϊόντων κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1521, 1522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους
εισηγµένων εταιρειών-Τροποποίηση και προσαρµογή του
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών του ν. 2396/1996".τόµ. ΙΖ΄, σ. 1787, 1793, 1794,
1795.
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων ανταγωνισµού από Τούρκους αυτοκινητιστές
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 372.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)

"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 562.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4119.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7257.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις".τόµ. ΙΒ΄, σ. 8312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 87318733, 8763, 8797, 8798, 8811, 8812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 57.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών".τόµ. ΙΕ΄, σ. 177, 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 336,
371, 392.
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. Α΄, σ. 42.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 61, 62, 118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µηχανισµό
εκτιµήσεων και αποζηµιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 354.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 399-401.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 473.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007". β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 500, 501, 566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προγράµµατα "STAGE" και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.
τόµ. Α΄, σ. 620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποµάκρυνση των Χριστιανικών
Συµβόλων από τα Ελληνικά Δηµόσια Καταστήµατα κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 641, 642.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 799, 807, 840, 871, 904, 920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτροπή
του Αχελώου. τόµ. Β΄, σ. 968, 969.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 982, 983, 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)

και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1022, 1054, 1055.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1134, 1135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1273-1275, 1329, 1330, 1332,
1379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010".τόµ. Γ΄, σ. 1584, 1591, 1807, 1808,
1809.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1994, 2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις".τόµ. Δ΄, σ. 2026, 2027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2042-2044,
2111, 2143, 2144, 2165, 2166, 2172, 2173.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Δ΄, σ. 2133, 2134,
τόµ. ΣΤ΄, 3701, 3702, τόµ. Η΄, σ. 5071, τόµ. Θ΄, σ. 6365,
6396.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2247, 2248, 2249, 2250.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2341,
2352, 2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2643, 2644, τόµ. Ε΄, σ.
2868, 2872.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2737, 2738,
2739.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2936,
τόµ. Ι΄, σ. 6884, 6888, 6889, 6891, 6892, τόµ. ΙΑ΄, σ.
7209, 7251, τόµ. ΙΔ΄, σ. 9819, 10247, τόµ. ΙΕ΄, σ. 377,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1090, 1091.

344
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποζηµίωση των καταστηµαταρχών
στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2942, 2943.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2971, 2972, 2974.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε΄, σ. 2972,
3189, τόµ. Η΄, σ. 5092, τόµ. Ι΄, σ. 6604, 6612, 6613, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7972, 7973, τόµ. ΙΓ΄σ. 9569, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1091,
1092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3079,
3081, 3086, 3089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών. τόµ. Ε΄, σ. 3109, 3110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3135, 3136.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3185, 3189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3420, 3429, 3432,
3433.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3701, 3702, 3706.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3701, 3702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων
και κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3916, 3918, 3919, 3920, 3926.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3957, 3969, 3971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελ-

ληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4068, 4178, 4184.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4245.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4287, 4288, 4289, 4292.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4566,
4569, 4570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4606, 4623.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4614, 4627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4742, 4898.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5128, 5129, 5131, 5132, 5142, 5143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση προνοµίων τριτεκνίας στις µονογονεϊκές, εκ χηρείας,
οικογένειες. τόµ. Η΄, σ. 5170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5246, 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5387-5388, 5449,
5450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5522,
5523, 5691, 5692, 5780, 5781.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινο-
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βουλευτικό)" β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄ 10/4/1997),
όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5658.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5864.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. Θ΄,
σ. 5887, 5888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6010, 6024, 6025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6062-6064,
6133, 6135.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6243, 6244, 6245, 6248, 6249, 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6331, 6332, 6353,
6355, 6358, 6362, 6365, 6371, 6381, 6382, 6396, 6398,
6400, 6401.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6442, 6443, 6444, 6448.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6510, 6511.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων στα νοσοκοµεία της Θεσσαλίας. τόµ. Ι΄, σ. 6536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".τόµ. Ι΄, σ.
6599, 6600, 6601, 6603, 6604, 6612, 6613, 6614, 6707,
6708, 6709, 6710.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6746, 6749,
6792.

Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6749, 6750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6879,
6884, 6885, 6888, 6889, 6890, 6891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7140, 7141, τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7314, 7323, 7324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7210.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7221, 7222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7251.
Αναφορά του ότι την ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας των
Ποντίων, στις πανελλαδικές εξετάσεις το θέµα των Νέων
Ελληνικών ήταν "στου Κεµάλ το σπίτι". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7314,
7323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7612, 7613.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7744, 7827,
7828, 7848, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7899, 7900, 7969, 7970, 7972,
7973, 7978, 8069, 8070, 8075.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8130.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα από τα τραγικά
γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας ύστερα από
επίθεση Ισραηλινών σε πλοία µε ανθρωπιστική βοήθεια.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8141,
8149, 8150, 8151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
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σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8307, 8308, 8336, 8337,
8351, 8352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8402,
8715, 8716, 8728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του κλάδου των περιπτεριούχων κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8749.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8858.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8900, 8901.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9167.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9306, 9307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9425-9427, 9428, 9460,
9461, 9463, 9465, 9467.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9557-9559, 9561, 9562,
9568, 9569.
Ευχετήρια αναφορά του στην υποψηφιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου για τη θέση του Προέδρου της ΚΣ του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9557.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ. ΙΔ΄, σ. 9674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9674, 9753, 9773, 9816, 9845, 9846, 9867, 9868,
9876, 9905.
Αναφορά του στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής
και στη λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας. τόµ. ΙΔ΄,
σ. 9845.

Αναφορά του στην πρόταση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για την εφαρµογή του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9846.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10214, 10223, 10247,
10274, 10347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 48, 49,
80, 81, 85, 105, 117, 118, 126, 132, 133.
Καταδικαστέα αναφορά του για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σ. Γκιόλια. τόµ. ΙΕ΄, σ. 48.
Συγχαρητήρια αναφορά του για την εκλογή του κ. Γ. Ευθυµίου στην Προεδρία του ΟΑΣΕ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 48.
Αναφορά του στην προκλητική στάση της Τουρκίας στο
Αιγαίο. τόµ. ΙΕ΄, σ. 80, 85.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 153, 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 176, 177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 357,
377, 386, 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 419,
422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
525, 535, 537, 541, 552, 564, 565, 569.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 668, 669, 670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1089, 1090,
1091, 1092, 1101, 1102, 1147, 1155, 1160, 1162, 1163,
1175, 1176.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του µε την οποία δηλώνει ότι δεν
θα παραστεί στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Ιουνίου 2010
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που θα διεξαχθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής επί της προτάσεως που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9326-9327.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 221.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1650.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4751, 4893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5401, 5440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6606.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6781-6782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10322.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Α-

ποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7815, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
των αγροτών στο πρόγραµµα παραγωγής Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1823.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στον τοµέα της υγείας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1465.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010".τόµ. Γ΄, σ. 1768, 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2186, 2187,
2188.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2188,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8720, τόµ. ΙΕ΄, σ. 46, 57, 199.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2996.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
4066, 4067, τόµ. ΙΕ΄, σ. 198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4070, 4071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4995, 4996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5585,
5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6338, 6339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την τιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7094.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8343, 8344, 8345.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8452, 8453,
8465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8716,
8717, 8720.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8716, τόµ.
ΙΕ΄, σ. 65, 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10111, 10116, 10169, 10174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 25-27, 64,
79, 103, 104, 115, 116, 129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 162-164, 198,
199, 200, 201, 206, 222, 223, 224.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 176.
Ανακοινώνεται η εκλογή του ως Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β΄, σ. 784-785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1899-1905.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3027-3031, 3044, 3045.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3214-3217, 3232, 3233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4772.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5285-5288,
5303-5304.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5288,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991, 7992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5624,
5626.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6677, 6762.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6762, 67636765, 6767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7890, 7891,
7892, 7991, 7992.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991,
7992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε συνέπειες στην αγορά των Ελληνικών οµολόγων
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8432, 8433.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 99789981, 9995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10204-10206.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α΄, σ.
40.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 279.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 322,
τοµ. ΣΤ΄, σ.3651, 3652, 4176, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
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και τις τυχόν αλλαγές για την απόσυρση παλαιών οχηµάτων
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 331, 332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του ύψους του δηµοσίου ελλείµµατος και του µεγέθους του δηµοσίου χρέους κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 332, 333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
κατάρτισης, συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισµού
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 348, 349, 350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 362, 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το επίδοµα
θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 450, 451.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 497, 564, 565.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση και
χρήση των χώρων της πρώην Αµερικανικής Βάσης στο Δήµο Νέας Μάκρης. τόµ. Β΄, σ. 665, 666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη Διώρυγα
Κορίνθου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 751, 752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 753, 754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 804, 829, 831, 835, 836, 868, 871,
872, 902, 917, 918, 919, 920, 1006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην περιοχή Νήες του Δήµου Σούρπης του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1206, 1207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας διάθεσης δανειακών τίτλων του δηµοσίου στο
ευρύ αποταµιευτικό κοινό κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1351, 1353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή φόρου εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1353, 1354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1644-1647, 1648, 1653,
1661, 1663, 1722, 1742, 1771, 1851, 1872.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1647,
1648, τόµ. Η΄, σ. 5519, 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2017, 2021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαγγελία
του Υπουργού Οικονοµικών από το Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. Δ΄,
σ. 2269, 2270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2324,
2333, 2334, 2336, 2338, 2342, 2351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό
Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, την αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων πόρων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2655, 2656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόστιµα
στους καλλιεργητές και τους µεταποιητές της βιοµηχανικής
τοµάτας του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2657, 2658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας, την απουσία διαλόγου της Κυβέρνησης µε την Εκκλησία της Κρήτης κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2717, 2718, 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αποζηµίωση των καταστηµαταρχών
στα Τέµπη κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2942, 2943.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3651, 3652, 38453847, 3848, 3849, 3852, 3853, 3865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3692, 3693-3696, 3697, 3706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που
διαµένουν σε σκηνές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3729, 3730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής
κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3993, 3994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4112, 4120, 4121, 4164, 4165, 4170, 4171,
4173, 4176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τις γονικές
παροχές κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4142, 4143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4619, 4620, 4621.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4619, 4620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το
Ελληνικό Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4868, 4869.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία της
χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). τόµ. Η΄,
σ. 5333, 5334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5519,
5529, 5540, 5595, 5614, 5615, 5649, 5758, 5767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5741, 5742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
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λίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6015, 6024, 6025, 6030-6032,
6033, 6035, 6036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση εµπλοκής Ελλήνων ορθοπεδικών γιατρών στην υπόθεση
χρηµατισµού πολυεθνικής φαρµακευτικής εταιρείας του εξωτερικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6109, 6110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα"
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6220, 5221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσφυγή της Ελλάδας στο µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6477, 6478, 6479.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6874,
6875, 6876, 6877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διοίκηση,
διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου
κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6912, 6913.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών
"COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ. 6928, 6929, 6930, 6931, 6932,
6939, 6941, 6942, 6943, 6944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ρυθµίσεις οφειλών ιδιωτών από τις
τράπεζες κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7163, 7164.
Ευχές για καλή επιτυχία στους µαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων. τόµ. Ι΄, σ. 7163.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. τόµ. ΙΑ΄,
σ. 7699, 7700.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
ασφαλισµένων των εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ"
και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ" µετά την ανάκληση λειτουργίας τους. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7700, 7701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργάτες και αγρότες
από την τοµατοβιοµηχανία ΕΛΙΤΑ-ΑΔΕΛΚΑΝ κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή 3.000 ευρώ που δόθηκαν σε πυρόπληκτους της Ηλείας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8388, 8389, 8390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τουρκική
τράπεζα FINANSBANK, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8390, 8391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8440, 8441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα του κλάδου των περιπτεριούχων κ.λπ. τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8491, 8492, 8493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση του
Ολυµπιακού Ακινήτου του Δήµου Αχαρνών ως κτηρίου του
Υπουργείου Εργασίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9001, 9002.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού Δηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9094, 9095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη του στόχου των δηµοσίων εσόδων για
το 2010 κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9097, 9098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9145, 9146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9257, 9258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9579, 9590-9592, 9599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε το διορισµό νέας διοίκησης στον
ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. ΙΔ΄, σ. 10056, 10057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10105, 10109-10111, 10155, 10168, 10172,
10174, 10175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10232, 10233, 10238,
10273, 10324, 10332, 10343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χώρες
µέλη που δεν τηρούν τους κανόνες της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 149, 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 156, 185-188,
195, 196, 197, 202, 217, 219, 220, 224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της Δηµόσιας Διοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 463, 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 485,
486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης και την αύξηση της τιµής πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1385, 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
της αποζηµίωσης για εργασία πέραν του πενθηµέρου και
του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας.
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1821, 1822.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
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κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2508, 2509, 2510, 2514,
2515, 2516, 2517, 2524, 2525, 2527.

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1648.

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. τόµ. Α΄, σ. 41.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά των απ΄ ευθείας δροµολογίων του ΟΣΕ από τη δυτική Θεσσαλία προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 530, 531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ)
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 966, 967, τόµ. Ζ΄, σ. 4536, 4537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών
Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων στη λειτουργία της Εταιρείας Θερµικών
Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3106, 3107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3949, 3950.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αεροπορική σύνδεση της Ικαρίας µε την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5240, 5241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5243, 5244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναφορά του δροµολογίου του INTERCITY Αθήνα-ΚαρδίτσαΤρίκαλα-Καλαµπάκα κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ.
6421, 6422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης δωροδοκίας Ελλήνων αξιωµατούχων από
την "DEUTSCHE BAHN" κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6496, 6697.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία
της απευθείας σιδηροδροµικής σύνδεσης Καλαµπάκας-Αθηνών. τόµ. Ι΄, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) Λήµνου. τόµ. Ι΄, σ. 6537, 6538.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9310.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9310.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273, 1274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1744.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 663, 718, 744.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 393-395.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1800.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1989, 1990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3690.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5218, 5219.
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Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5296, 5310.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5296, 5310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5423, 5426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5757.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της ηµέρας του Φιλελληνισµού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. Θ΄, σ. 5866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασµό της Χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6666.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7297, 7298.
Αναφορά του στην 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7297.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης αφιερωµένη στη θάλασσα και τη Ναυτιλία.
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7840, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 87568758.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9159-9161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συνα-

φείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9735, 9906.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15,
17, 37, 38, 43, 52, 67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ. τόµ.
ΙΔ΄, σ. 10306, 10307.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10413, 10414, 10415,
10562.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1706.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1299.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του ζωγράφου
Γ. Μόραλη. τόµ. Γ΄, σ. 1625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7851, 7852.
Διορισµός του ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1273.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Κ.Κ.Ε.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 974, 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊ-
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κή σύνδεση της Ικαρίας µε την ηπειρωτική χώρα. τόµ. Ζ΄,
σ. 4265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ.
5484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Κτηµατολογίου στους Δήµους
Μυτιλήνης και Γέρας κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1087-1089,
1146, 1154, 1155.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 909, 910.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1740, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2193, 2194,
2195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5696,
5697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) λόγω έλλειψης ελεγκτών
ιατρών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 5841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6358, 6371, 6373,
6379, 6383, 6384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8345, 8346.
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 218.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1288.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1632.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα ,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2066.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4069.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4896, 4897.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5099, 5101.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
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επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5176-5178, 5209.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5602.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6069.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7041, 7042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7830, 7831.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9421.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων".τόµ. ΙΓ΄, σ. 9517, 9518.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9819.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 81.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 180, 181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις". (ΦΕΚ 141 Α΄). τόµ. ΙΖ΄, σ. 1640.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 9/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2381.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Κ.Κ.Ε). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 382, 383, 409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της εκτροπής του Αχελώου κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 643.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο ανατροπής του υδάτινου ισοζυγίου στην περιοχή Δαµασίου και
Τυρνάβου του Νοµού Λάρισας. τόµ. Β΄, σ. 783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ΠΕΤ-ΚΟΚ για καύση από διάφορα εργοστάσια στη
Λάρισα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
942.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 973-975, 985, 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1263, 1264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1826.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το κλείσιµο των Τεµπών κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2132.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βου-
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λευτών κ.κ. Ι. Ζιώγα, Σ. Καλαντίδου, Θ. Καράογλου, Μ. Κατρίνη, Κ. Κόλλια, Γ. Μαρίνου και Α. Ντινόπουλου. τόµ. Δ΄,
σ. 2385, 2386.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2736, 2737.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2769-2771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3073.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3179, 3189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της εναέριας ρύπανσης στη Λάρισα και στην ευρύτερη
περιοχή κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5180-5182.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5258.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ.
5483, 5494.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)" β) "Για τη µερική τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄ 10/4/1997),
όπως ισχύει". τόµ. Η΄, σ. 5656, 5657, 5658, 5659.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6509, 6510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6909, 6910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7001, 7002, 7003, 7007, 7035, 7036,
7069, 7070, 7071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 7050.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7050, 7060.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολο-

κλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8880-8882.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9305.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµεη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως
Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο α΄
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
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3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κορέας". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9402.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10400, 10401, 10563.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
511, 516-518, 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 764766, 781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2427.
ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του ότι παραιτείται της βουλευτικής του έδρας στην οποία εξελέγη µε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α΄, σ. 7.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6873,
6874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7828, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 8049.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 726, 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1110.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 149-151.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 202.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 802.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1550-1552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
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διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2101.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2278, 2291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα". τόµ. Δ΄, σ. 2334,
2349.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2897.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Λαµίας. τόµ. Ε΄, σ.
3061.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3630-3632, 3865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3692, 3709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4591-4593, 4615.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5605.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
τόµ. Θ΄, σ. 6280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6737, 6738,
6789.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από
την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών "COMMERCIAL
VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ". τόµ. Ι΄, σ.
6925, 6926, 6940, 6941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7916.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1302.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5205, 5206, 5207.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6181, 6190.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7064, 7065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7760-7762,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8070, 8071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 7948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8951, 8970, 8971, 8982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9495-9497.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9878, 9879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 763.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Άρτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 23-25, 61,
102, 103, 115.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 166.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων αµπελοκαλλιεργητών στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Α΄, σ. 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 811, 812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις".τόµ. Γ΄, σ. 1311, 1388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1634.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2087, 2150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και τους πανεπιστηµιακούς γιατρούς κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2129.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3843.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την άρση αδικίας σε
βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4071.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν. 3794/2009.
τόµ. Ζ΄, σ. 4700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5700,
5761, 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις".τόµ. Θ΄, σ. 5985, 6012, 6017, 6036.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ΄, σ. 6012.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµακοποιών στα φαρµακεία των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ.
Θ΄, σ. 6279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6609, 6610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7264.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση των
µερικώς υδρογονωµένων φυτικών λιπαρών (ή trans λιπαρών). τόµ. ΙΑ΄, σ. 7698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7759, 7760.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Ινστιτούτου
Διαστηµικής και Επίγειας Αστροφυσικής στο Ηράκλειο
Κρήτης. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8317.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αύξηση των εισφορών στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΓ΄, σ. 9394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις".τόµ. ΙΓ΄, σ. 9433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 53.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 365,
368.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 62.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1706.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2785.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7831.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολο-

κλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8887.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9156.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9294, 9295, 9308, 9309.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµεη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως
Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο α΄
ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,

360
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1467, 1468, 1470, 1490, 1495, 1537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1723, 1725.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 219.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1667.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1985, 1996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5596.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Θ΄, σ. 6502, 6514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6587, 6588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7793, 7794.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοι-

κούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8498, 8502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1702.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1628.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4823.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5296, 5297,
5307.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5296, 5297,
5307, 5308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6729, 6730,
6751, 6752, 6788, 6794.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6729.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6751, 6752.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6794,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτε-
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κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7770, τόµ.
ΙΒ΄, σ. 7991.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7991.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9217.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1837,
1865, 1866, 1867.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 981, 982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1014, 1015, 1032, 1039,
1065.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τους συµβασιούχους που εργάζονται στις περιφέρειες και τους δήµους. τόµ. Β΄, σ. 1177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1269, 1270, 1276, 1277, 1326,
1327, 1398, 1399, 1408, 1409, 1410.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1328,
1329, 1482, τόµ. Ζ΄, σ. 4780.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ΄, σ. 1395,
1396, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7989, 7990, 7991, τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1306,
1307.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1480, 1481, 1482, 1485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1741.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2778, 2789, 2790,
2791, 2793.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2886.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 3001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3082,
3083.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3741, 3742, 3743, 3754.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3964.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 45634565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4779, 4780, 4888.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5016, 5022, 5023.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η΄, σ. 5067, 5071,
5074, τόµ. ΙΑ΄, σ. 7224.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις". τόµ.
Η΄, σ. 5073, 5074, 5075, 5076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5124-5126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5174, 5175, 5176, 5195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Α-
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ποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6750.
Οµιλία του επί της πρότασης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την εφαρµογή
του άρθρου 28, παράγραφος 2 του Συντάγµατος κατά την
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6750.
Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7066-7068.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".
τόµ. ΙΑ΄, σ. 7724, 7726, 7728, 7729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7726, 7742,
7791, τόµ. ΙΒ΄, σ. 7896, 7979, 7980, 7989, 7990.
Οµιλία του επί της κατάθεσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 1
(σύσταση δήµων) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7989,
7991.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8897, 8898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8958.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9114, 9125, 9126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9428, 9452, 9469, 9470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της

Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9523-9525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 598, 600, 601,
602, 640, 649, 650, 652, 653, 654, 656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 682, 683, 684, 731, 733.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1011, 1012, 1014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1103, 1163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1244, 1245, 1264, 1265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1306, 1307,
1308, 1358, 1360.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ.
443, 444, 445.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόκτηση
ελληνικής ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 463, 464.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
763-766, 771, 772, 774.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1350, 1351.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων στο Γύθειο κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1356, 1357.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµική
στήριξη των δηµοσίων υπαλλήλων για αδικήµατα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ.
1426, 1427.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του δηµοσίου προς τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού
κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1429, 1430.

363
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συνέπειες
στο περιβάλλον, την οικονοµική και κοινωνική ζωή της
πρωτεύουσας από τη διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ.
τόµ. Γ΄, σ. 1463, 1464.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1478-1480, 1484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4809, 4878, 4879, 4885,
4886, 4887, 4915.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5140-5142.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις
των εργαζοµένων στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα Αστικής
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6171, 6172.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9427, 9442, 9465.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
552, 554, 555, 556, 557, 558.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγγραφή
µεταναστών και οµογενών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1387, 1388.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης (Κ.Κ.Ε.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 329,
τόµ. Η΄, σ. 5641, 5750, τόµ. Ι΄, σ. 6866, 6884, 6886,
6887, 6891, τόµ. ΙΒ΄, σ. 8324, 8337, 8339.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 490, 542, 543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "΄Εκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 790-792, 870, 890, 891, 892, 918.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 839,
τόµ. Η΄, σ. 5504, 5505, τόµ. ΙΔ΄, σ. 10123.

Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 890, τόµ. ΙΓ΄,
σ.8940, τόµ. ΙΖ΄, σ. 2442.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 975, 986-988.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στη Σχολή Τυφλών στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Β΄, σ. 1003, 1004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1539-1542, 1616.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3180, 3190.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3632-3635.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 45524554, 4567, 4570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της "Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας" του Οµίλου Λαναρά.
τόµ. Η΄, σ. 5172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 55025504, 5505, 5647, 5648, 5649, 5781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6869,
6870, 6884, 6887, 6890, 6891.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της Γάζας, ύστερα από επίθεση Ισραηλινών σε πλοία
µε ανθρωπιστική βοήθεια και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ΄, σ.
8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8290-8292, 8306, 83258328, 8337, 8338, 8339, 8346, 8351.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή του
Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για
τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8950, 8961, 8965, 8966, 8977, 8981.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
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Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9365-9367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρή-

σεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9584-9586, 9598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9766, 9767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10097-10099, 10117, 10123, 10156, 10170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10201, 10202, 10221,
10341, 10342, 10343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 165-167, 201,
207, 208, 209, 226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 329,
339-341, 375, 376, 377, 386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 421,
422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό των κατωτέρων εγγυηµένων τιµών της πράσινης βρώσιµης ελιάς κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1785, 1786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2422, 2423, 2438, 2442, 2446.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 94, 95, 96, 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5583,
5584.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6625, 6626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7267, 7268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7810.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1083, 1091,
1151, 1145, 1146, 1174.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1091,
1092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1718.
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της εισαγωγής φασολιών από τρίτες χώρες και
της παράνοµης ελληνοποίησής τους κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1711, 1712.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Επταχωρίου Νοµού Καστοριάς. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".τόµ. ΣΤ΄, σ. 4111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4817.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5013, 5021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Καστοριάς από µεγάλη άνοδο της στάθµης
της λίµνης Ορεστιάδος κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή της διαδικασίας κατασκευής έντεκα κλειστών γυµναστηρίων και
δεκατριών κολυµβητηρίων µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). τόµ. Θ΄, σ. 6180, 6190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6360-6362.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6504, 6515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο
Καστοριάς κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7206.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την βαθειά κρίση
της γουνοποιίας. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7216, 7221, 7222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7597, 7598, 7599, 7614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7767, 7768.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εικόνα γενικής
παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία
και στα κέντρα υγείας της χώρας. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8456.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το διορισµό Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΒ΄, σ. 8495, 8501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9820, 9821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Με-
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ταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων".τόµ. ΙΕ΄, σ. 677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1351.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 148.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ. τόµ. Α΄,
σ. 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Β΄, σ.
760, 771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 789, 869, 870, 891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1771, 1773.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 2996.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4053, 4054, 4123, 4156, 4157, 4170, 4184.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα
διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων λόγω
της οικονοµικής κρίσης επιχειρήσεων". τόµ. Ζ΄, σ. 4557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5091.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5092.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6755, 6756,
6790, 6791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7836, 7837.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8913.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9194, 9195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10200, 10201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος θέρµανσης και την αύξηση της τιµής πετρελαίου θέρµανσης κ.λπ. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1385.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1564.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1691, 1693-1695, 1731, 1737, 1761.
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις".τόµ. Β΄, σ. 899.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1611.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2149.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2796.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6335, 6384, 6385.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση
της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους µε
δικαιώµατα". (Μονιµοποίηση των συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και των απασχολουµένων µέσω προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο τοµέα-Κατάργηση των προγραµµάτων
stage στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα-Ρυθµίσεις για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα-Κατάργηση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα). τόµ. Θ΄, σ. 6432, 6433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7595,
7614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7844.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 54, 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 181.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της ελληνικής επαρχίας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1827, 1828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ποσότητες
και το κόστος των εµβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ. τόµ.
ΙΖ΄, σ. 2414, 2415.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1707, 1708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4052, 4122, 4155, 4156, 4184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5662,
5663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
555.
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΓ΄ Περιόδου της Α΄ Συνόδου. τόµ. Α΄, σ. 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 828.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Β΄, σ. 828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1821.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4919.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5200.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6631, 6632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9492-9494, 9528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 751753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις".τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1320.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 282.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1651, 1652.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3700,
3702, 3705.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ΄, σ.
3700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3700, 3702.
Οµιλία του επί της διαδικασίας για την ονοµαστική ψηφοφορία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµί-

σεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3700, 3701, 3702, 3705.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3701, 3702.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις".τόµ. Γ΄, σ. 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις".τόµ. Δ΄, σ. 2669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις".τόµ. Ζ΄, σ. 4754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
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ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7303, 7304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
530, 531.
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών

και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2156.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση απαλλαγής-εξαίρεσης από την ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους νέους
επιχειρηµατίες των παραµεθόριων περιοχών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 4149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7022, 7023.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7305, 7306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9503.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9700.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10276.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 591.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1301.

370
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 132.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2007" β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2007". τόµ. Α΄, σ. 508.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 722, 735.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου
κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1983, 1996.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3735, 3740, 3743, 3751.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3730/2008, για την απαγόρευση του καπνίσµατος
στους δηµόσιους χώρους κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6359.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6501, 6513, 6514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών των φορέων Υγείας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1096.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Γραπτή δήλωσή του µε την οποία διατυπώνονται απόψεις
σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών στη Βουλή. τόµ. Α΄, σ.
14.

Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 51-54, 178,
179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των "STAGE" και την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων σ΄ αυτά τα προγράµµατα, τα µέτρα για την αγορά εργασίας κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Β΄,
σ. 936.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 936,
937, 1164, τόµ. Ζ΄, σ. 4786, τόµ. Θ΄, σ. 6471.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β΄, σ. 936, τόµ. Η΄,
σ. 5305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1163, 1164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1886-1890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2218,
τόµ. Ι΄, σ. 6891.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και τον κόσµο της εργασιακής επισφάλειας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. τόµ.
Δ΄, σ. 2243-2245.
Οµιλία του σε τρείς (3) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την Αγροτική Πολιτική
της Κυβέρνησης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2715.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών Διαφάνειας στη
δηµόσια ζωή. τόµ. Ε΄, σ. 3036-3038, 3048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το δανεισµό του ελληνικού δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
Ε΄, σ. 3166.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3220-3222, 3235, 3236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του 14ου µισθού. τόµ. ΣΤ΄, σ. 3947.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον Πρωθυπουργό : α) σχετικά µε τις συνέπειες από
την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων για την οικονοµία και
της πρότασης για την άρση της µονιµότητας, β) σχετικά µε
την επιβάρυνση της εργατικής τάξης από τα µέτρα της κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4211, 4212.

371
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης". τόµ. Ζ΄, σ.
4599, 4600, 4601, 4604.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση εις βάρος
του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλου στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή. τόµ. Ζ΄, σ. 4613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4784, 4785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική, τα νέα φορολογικά
µέτρα κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5237.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα: "Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης". τόµ. Η΄, σ. 5281-5284,
5301-5303, 5305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 56205623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το ρόλο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
στο µηχανισµό δανειακής υποστήριξης της Ελλάδας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 5834, 5835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Θ΄, σ. 6165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6378, 6379, 6381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την επικείµενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και δέκα Υπουργών της Τουρκίας στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6469, 6471.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6678.
Καταδικαστέα αναφορά του στα βίαια επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας και
που προκάλεσαν το θάνατο τριών τραπεζικών υπαλλήλων.
τόµ. Ι΄, σ. 6678, 6679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6771, 6772,
6773, 6775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών, Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του Δηµοσίου". τόµ. Ι΄, σ. 6891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών από τις κυβερνητικές αποφάσεις και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7668, 7669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7801-7803.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8836.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8891-8893, 8894, 8895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
κ.λπ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη χορήγηση δανείου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9287, 9288.
Καταδικαστέα αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9287.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αξιωµατικού της Αστυνοµίας Γεωργίου Βασιλάκη, µετά από το τροµοκρατικό χτύπηµα στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9456, 9457, 9458, 9459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9768, 9769, 9770, 9772.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα τις αλλαγές που
πλήττουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον ελεύθερο χρόνο τους. τόµ. ΙΔ΄, σ. 9983,
9984, 9985, 9986, 9997, 9998, 9999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10330-10332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2442.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2510, 2512, 2514, 2515,
2516.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ΄Αρτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχει-
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ρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2153.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2774-2776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3895-3897, 3921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους". τόµ. Ζ΄, σ. 4303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7886.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8904.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών": Α)
Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που
υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο
β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και
Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και
Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα

ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".τόµ. ΙΕ΄, σ. 89.
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1702.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
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διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4815.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7920.
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 270-276.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 688-690.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 850.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1012-1014, 1031, 10371039, 1064, 1065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1636.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2098, 2099.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7020, 7021.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7822, 7823.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε

την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9432, 9433.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1852.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων-Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)". τόµ. ΙΖ΄, σ. 2378.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία δοµών υποστήριξης των
µεταναστών στην Αχαΐα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1017, 1044, 1045, 1067,
1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1259-1261, 1323, 1366, 1403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην
Πάτρα κ.λπ. τόµ. Γ΄, σ. 1359.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το διορισµό γενικών, ειδικών γραµµατέων και διοικήσεων οργανισµών του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων λειτουργικών προβληµάτων. τόµ. Γ΄,
σ. 1483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010".τόµ. Γ΄, σ. 1867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για το κύκλωµα λαθραίας διακίνησης µεταναστών από το λιµάνι της Πάτρας κ.λπ. τόµ.
Δ΄, σ. 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις".τόµ. Δ΄, σ. 2642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών
Ταχυτήτων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2663.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2773.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Πάτρας. τόµ. Ε΄, σ. 3062,
3063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου από τον Δήµο Πάτρας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και του δηµόσιου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Ζ΄, σ. 4279.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4677, 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4731, 4732, 4876, 4877,
4927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου "Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5184, 5212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5689.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Κέντρων και των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Θ΄, σ. 5912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ειδικό
πρόγραµµα ανασυγκρότησης των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. τόµ. Θ΄, σ. 6230, 6231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύσταση
φορέα δασοπροστασίας κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 6916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3213/2003 διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ. 7004, 7005, 7006, 7038, 7039.

Οµιλία του για τις περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής ενόψει της συνολικής
προσπάθειας για την περιστολή δαπανών και την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. τόµ. Ι΄, σ.
7061, 7062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7208.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών. τόµ. ΙΑ΄, σ.
7249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό του Κορινθιακού Κόλπου ως προστατευόµενης θαλάσσιας περιοχής. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7737-7739,
τόµ. ΙΒ΄, σ. 7952, 7953, 8014, 8060, 8061, 8086.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8752-8753.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9840-9842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 95, 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ΄, σ. 173, 174, 214,
215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 347,
383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 474.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
513, 529.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 79.
Οµιλία της στη συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. τόµ. Β΄, σ. 690.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 814.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1715.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, την αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων πόρων κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2656.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4109.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5606.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6169, 6170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6627.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων". τόµ. ΙΑ΄, σ.
7603, 7604.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης των σωφρονιστικών καταστηµάτων ανηλίκων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8043.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8314.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).
τόµ. ΙΓ΄, σ. 8851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων". τόµ. ΙΓ΄, σ. 9509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1318.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 284.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις".τόµ. Δ΄, σ. 2177.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Χίου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2008" του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Β΄, σ. 1117-1119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας".
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10093-10095, 10154.
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ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4903, 4904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του ΤΕΙ Λαµίας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5165, 5166.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία της επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 139, 140.
Ευχαριστήρια αναφορά της προς τους ψηφοφόρους της.
τόµ. Α΄, σ. 139.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 833, 913.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης. τόµ. Γ΄, σ. 1239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1303.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις".τόµ. Δ΄, σ. 2077.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2679, 2680, τόµ. Ε΄, σ.
2838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 29-10-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή εφαρµογής διατάξεων τακτοποίησης ηµιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση"
(ΦΕΚ 218 Α΄)". τόµ. Ε΄, σ. 3144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3775.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση και τροποποίηση της από 2-11-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Αναπροσαρµογή των τελών κυκλοφορίας οχηµάτων και
κατάργηση του µέτρου απόσυρσης οχηµάτων καθώς και
διατάξεων της από 16-9-2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μέτρα για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης" (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως αυτή διορθώθηκε µε τη
"Διόρθωση Σφαλµάτων", που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222
Α΄"". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3907.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 4077.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης ΑΜΕΑ στον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα σύµφωνα µε το ν. 2643/1998 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4916.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5764.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6044, 6074,
6113, 6114, 6144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6624, 6625.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7145, 7146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7762.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση έκτασης ιδιοκτησίας "Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων" στην Αρχαία Κόρινθο για την ανέγερση νέου µουσείου
κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συνα-
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φείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις".τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9730.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 623.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1110, 1111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1321.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1460.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 147.
Ευχαριστήρια αναφορά του προς τους ψηφοφόρους του.
τόµ. Α΄, σ. 147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1668.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3639-3641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6728,
6729, 6786.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6728.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9796.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9920.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 72.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έ-

κτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1638.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5598.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ι΄, σ. 6673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8341.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των οµολόγων. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9188-9194.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη σχετικά µε την
πρόταση που κατέθεσαν εκατόν είκοσι πέντε (125) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 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 τα επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών":
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από
το εδάφιο β΄ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο
α΄ ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο
σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του δη-
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µοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα
ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το
συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και
η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της απλής συνέργειας από κοινού,
κατ΄ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον
προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ΄ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περ. α, 14, 17, 18, 26, παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 47 παρ.1,
51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ. γ-υπο περ.
β΄ ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14
παρ. 5α του ν. 2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3
του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β
του ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ.
6 του ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 ν. 1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.
2172/1993 και άρθρο 4 παρ. 3α, γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κ.
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (αρ. 46 ΠΚ) του
τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και,
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος
3 εδάφιο γ΄ του Συντάγµατος, το ν. 3126/2003 "Ποινική
ευθύνη Υπουργών" και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω
πράξεων και η τυχόν συµµετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης. τόµ. ΙΓ΄,
σ. 9347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9840.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 27,
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1560.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α΄, σ.
108.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 170, 171.
Οµιλία του στη συζήτηση του Απολογισµού Δαπανών της

Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
τόµ. Α΄, σ. 395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση όλων των διοδίων κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 465.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Α΄, σ. 472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιπυραυλική προστασία της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 711.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική. τόµ. Β΄, σ. 979, 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1222, 1223.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκοµείο "Αλεξάνδρα". τόµ. Γ΄, σ. 1240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
κρατικής τηλεόρασης στο εργατικό-λαϊκό κίνηµα κ.λπ. τόµ.
Γ΄, σ. 1431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1583, 1806, 1884, 1885.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). τόµ. Δ΄, σ. 2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
εφέδρων ειδικών δυνάµεων στη Χαλκιδική κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ.
2659.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε΄, σ. 2787.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν είκοσι οκτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της.
τόµ. Ε΄, σ. 2911.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Διασφάλιση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων". τόµ. Ε΄, σ. 2970.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. Ε΄, σ. 3002.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αυτοαπασχολούµενων και των µικρών ΕΒΕ. τόµ. Ε΄, σ.
3183, 3192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3696, 3705.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8898-8900.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
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και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9799.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9923.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 479.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές". τόµ. ΙΕ΄, σ.
513, 563, 568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 738, 739.
Αναφορά του επί της αποχώρησης των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "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".
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1237, 1266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ΄Αµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1492, 1538.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη στην
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1500.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1560, 1575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των "Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε." και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού". τόµ. ΙΖ΄, σ. 1855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία και τη βελτίωση του εισοδήµατος
της µέσης ελληνικής οικογένειας κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2413.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2434, 2456.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2501.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στα χαµηλά και µεσαία
κοινωνικά στρώµατα. τόµ. ΙΖ΄, σ. 2518.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1692, 1693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2007.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2726, 2727,
2740, 2741.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ΄, σ. 2740.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική
και την αντιπληµµυρική προστασία. τόµ. Ζ΄, σ. 4668, 4679,
4680, 4683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5564,
5755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
των Βασιλικών Τάφων των Αιγών στην Βεργίνα κ.λπ. τόµ.
Θ΄, σ. 6224.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ". τόµ. Θ΄,
σ. 6234, 6247, 6248, 6249.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6506-6508, 6517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7807.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9297.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1560.
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ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Γρεβενών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Ι΄, σ. 7148, 7149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7773, 7774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8805.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α΄, σ.
12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1683.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου. τόµ. Δ΄, σ.
1985, 1997, 1998.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεµπών. τόµ. Δ΄, σ. 2727, 2741.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6500, 6501, 6513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9713.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµε-

ων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1700.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2844
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις".τόµ. ΙΒ΄, σ. 8287, 8324, 8356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ΄, σ. 619.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Κ.Κ.Ε.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το χώρο
της υγείας. τόµ. Β΄, σ. 730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του νέου Νοσοκοµείου της Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Β΄, σ. 1110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2224.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους και τους εργαζοµένους
στα οικοτροφεία "ΑΡΓΩ" και "ΝΕΦΕΛΗ" στην Κέρκυρα.
τόµ. Δ΄, σ. 2310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άµεση
καταβολή της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους ελαιο-
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παραγωγούς του νοµού Κέρκυρας. τόµ. Ε΄, σ. 2935, 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρήση του
κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας ως Νοσοκοµείου χρόνιων νοσηµάτων και Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4992.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο και την
φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. τόµ. Ζ΄,
σ. 5018.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επιδείνωση της
κατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. τόµ. Η΄, σ. 5480,
5494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του γραφείου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης Πολιτών στο Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου
κ.λπ. τόµ. Θ΄, σ. 6476, 6477.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Ι΄, σ. 6960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην
΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ. τόµ.
ΙΑ΄, σ. 7215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων".τόµ. ΙΑ΄, σ. 7599,
7615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7887, 7888.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών Ψυχικής Υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα.
τόµ. ΙΔ΄, σ. 10148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 27-29, 60,
65, 104, 117, 130.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις".τόµ. Β΄, σ. 856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1585.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη συµπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο του πρώην Βουλευτή Δ. Τσετινέ. τόµ.
Γ΄, σ. 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4790.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.

Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 77, 123, 124,
125.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α΄, σ. 120,
121, τόµ. Β΄, σ. 965, 966.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α΄, σ. 124, 125.
Ανακοινώνεται επιστολή του σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µειωµένες
τιµές στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1021, 1022, 1054, 1058,
1059, 1068, 1069.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 2857.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαρρυθµίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων".
τόµ. ΣΤ΄, σ. 3824.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η΄, σ. 5092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η΄, σ. 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων". τόµ. Η΄,
σ. 5190, 5191.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄,
σ. 5635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7910.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1601, 1602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ρύθµιση επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συ-
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µπεριφοράς και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ΄, σ. 2107, 2182,
2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 2934.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Πρόγραµµα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".τόµ. Ε΄, σ. 2994, 3006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά της φοροδιαφυγής στην αγορά πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Ε΄, σ. 3168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5374, 5384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ΄, σ. 8288-8290, 8328, 8329,
8334, 8346, 8347, 8357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8346,
8347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα νέα υποπρογράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την "ανυπαρξία" κυβερνητικού σχεδιασµού για τον τουρισµό. τόµ. ΙΓ΄, σ.
9106, 9121.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
τόµ. ΙΓ΄, σ. 9163-9165.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξυγίανση του
ΟΣΕ. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9295, 9308, 9310.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Για τη ρύθµιση των οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων". τόµ. ΙΕ΄, σ. 364,
385.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ν. Αττικής (Υπόλοιπο)
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. Α΄, σ. 40.
Ανακοινώνεται επιστολή της σχετικά µε το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο. τόµ. Α΄, σ. 263.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό

στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 446.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής σε όλες τις
σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων της νέας
γρίπης κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 447, 448.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 535, 536.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρατσιστική
ενέργεια σε βάρος µαθητή µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
Β΄, σ. 1113, 1114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1858.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε απόψεις που εκφράζει
η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων σε επιστολή
της στο Υπουργείο. τόµ. Ε΄, σ. 2815, 2816, 2817.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των
εκτάσεων της περιοχής της Μεγάλης Λίµνης Δήµου Αγιάσου Νοµού Λέσβου. τόµ. Ε΄, σ. 3063, 3064.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους διορισµούς πολυτέκνων εκπαιδευτικών. τόµ. Ε΄, σ. 3109, 3110.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα παιδιά στις πρόνοιες του ν. 3794/2009.
τόµ. Ζ΄, σ. 4700, 4701.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον διορισµό
Γονιών-Εκπαιδευτικών παιδιών µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.
τόµ. Η΄, σ. 5167, 5168.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λειτουργία των τµηµάτων όλων των σχολείων µε τριάντα µαθητές
κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5733, 5734.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Κέντρων και των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Θ΄, σ. 5911, 5912.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
τόµ. Θ΄, σ. 6280, 6281.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε διαµαρτυρία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποµάκων Νοµού Ξάνθης. τόµ. Θ΄, σ.
6282, 6283.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι΄, σ. 6612,
6613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Αναβάθµιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι΄, σ.
6612, 6613, 6636, 6637.
Οµιλία της για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. Ι΄, σ. 6920.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη µέτρων για την πρόσβαση όλων των παιδιών µεταναστών στη
δηµόσια εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Ι΄, σ. 7103, 7104.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για τους απόφοιτους των Δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΑ΄, σ. 7246, 7247.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση νέου
κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δηµοτικό και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Περιστερίου. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9398, 9399.
Επιστολή για τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 9917.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. ΙΕ΄, σ. 10, 11, 12.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1277, 13561358.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΛΑ.Ο.Σ.). τόµ. Α΄,
σ. 12.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 144, 145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
διδασκαλίας του βιβλίου της Ιστορίας µετά τη διόρθωσή του
κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 535, 536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "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)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β΄, σ. 1057.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ΠΓΔΜ, το Κυπριακό. τόµ. Β΄, σ.
1213, 1226, 1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ΄, σ. 1394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµετάλλευση ανηλίκων που εξωθούνται στη ζητιανιά κ.λπ. τόµ. Γ΄,
σ. 1467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την επικρατούσα θρησκεία, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση κ.λπ. τόµ. Δ΄, σ. 2721, 2722.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2008" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2008". τόµ. ΣΤ΄, σ. 3837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελληνική
τουριστική πολιτική για το 2010 κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4736, 4737, 4900, 4928.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ΄, σ. 4746.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις προς τη χώρα µας. τόµ. Η΄, σ. 5249, 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η΄, σ. 5512,
5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 5995, 5996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ΄, σ. 6356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εναρµόνιση της ελληνικής δικαιοσύνης µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ι΄, σ. 6498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΑ΄, σ. 7807.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8135,
8146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
του θέµατος στο µάθηµα λογοτεχνίας στις πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. τόµ. ΙΒ΄, σ. 8385, 8386.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. ΙΓ΄, σ. 8919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΙΓ΄, σ. 9005.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9552,, 9565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9808, 9809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του Δηµοσίου και
συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10202, 10203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ΄, σ.
1457, 1481-1483, 1531.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το "πάγωµα" στις αναθέσεις και δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων.
τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. ΙΖ΄, σ. 1743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διδασκαλία των αγγλικών από την Α΄ Δηµοτικού κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ.
1826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξι-
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πρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ΄, σ.
2427, 2439.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης. τόµ. ΙΖ΄, σ.
2494-2496, 2504.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Διορισµός του ως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
τόµ. Α΄, σ. 40.
Οµιλία του επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. τόµ. Α΄, σ. 155, 156,
157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δράση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στην περιοχή των Εξαρχείων κ.λπ.
τόµ. Α΄, σ. 466, 467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποστρατεία του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών
Εγκληµάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) και τις οµαδικές µεταθέσεις
στελεχών της κ.λπ. τόµ. Α΄, σ. 467, 468, 469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τον ξυλοδαρµό µέχρι θανάτου Πακιστανού µετανάστη από την Αστυνοµία. τόµ. Β΄, σ. 1158, 1159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στις κινητοποιήσεις κατά τις µέρες
µνήµης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κ.λπ. τόµ. Β΄, σ.
1159, 1160, 1161.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β΄, σ. 1160,
1161, τόµ. Ε΄, σ. 3229, 3230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1860-1862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την προοπτική χορήγησης πολιτικού ασύλου σε
Χιλιανό υπήκοο κρατούµενο από τις ελληνικές αρχές κ.λπ.
τόµ. Δ΄, σ. 2219, 2220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη"
(ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3077,
3078.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην προ
Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε θέµα την παραχώρηση
δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς και
δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς, αλλά
και εν γένει, τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Ε΄,
σ. 3222, 3223.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπισή της. τόµ. ΣΤ΄,
σ. 3958-3960, 3970, 3971, 3973.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα. τόµ. ΣΤ΄, σ. 4013, 4015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ.
5160, 5161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για την αποφυγή θανατηφόρων ατυχηµάτων στη χώρα
µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 5162, 5163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δασοπροστασία στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η΄, σ. 8041, 8042.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και διορισµός του ως Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1272, 1273.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4758.
Σφραγισµένη επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 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 των Υπουργών" και που αφορούν τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Μπασιάκο, Π. Δούκα, Α. Κοντό, Γ. Βουλγαράκη, Κ. Κιλτίδη και
Θ. Ρουσόπουλο. τόµ. ΙΓ΄, σ. 9373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις". τόµ.
ΙΔ΄, σ. 9775, 9776.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού. τόµ. ΙΣΤ΄, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διοίκηση
του Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ
Α.Ε.) κ.λπ. τόµ. ΙΖ΄, σ. 1781, 1782.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β΄ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α).
τόµ. Α΄, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2010". τόµ. Γ΄, σ. 1862, 1863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε΄, σ. 3418, 3428, 3429,
3433.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις περικοπές στα
έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών του 2013. τόµ.
ΣΤ΄, σ. 3748, 3749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις υπαίθριες
διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού
πλαισίου κ.λπ. τόµ. Ζ΄, σ. 4658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Σύγχρονες
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. Ζ΄, σ. 4811, 4812.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των έργων µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του
ποταµού Αχελώου. τόµ. Ι΄, σ. 6511, 6512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο". τόµ. Ι΄, σ. 6741, 6742.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τριών τραπεζικών υπαλλήλων που προκλήθηκε ύστερα από τα βίαια
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ι΄, σ. 6741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ΄, σ. 7917, 7918,
7988, 7989.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέ-

λη, Α. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού µε την οποία
γνωστοποιούν ότι δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και παραµένουν ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές. τόµ. ΙΓ΄, σ. 8752-8753.
Επιστολή για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10 και επί της υπ΄ αριθµόν 143/21 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος
του Δηµοσίου και συναφείς διατάξεις". τόµ. ΙΔ΄, σ. 10361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". τόµ. ΙΕ΄, σ. 75.
Καταδικαστέα αναφορά του για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σ. Γκιόλια. τόµ. ΙΕ΄, σ. 75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δηµοσιονοµική Διαχείριση και Ευθύνη". τόµ. ΙΕ΄, σ. 424.
Αναφορά του στην συνεχιζόµενη απεργία των ιδιοκτητών
φορτηγών δηµόσιας χρήσης και στην επιστράτευση αυτών.
τόµ. ΙΕ΄, σ. 425.
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ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄
ΛΗ΄
ΛΘ΄
Μ΄
ΜΑ΄
ΜΒ΄
ΜΓ΄
ΜΔ΄
ΜΕ΄

14-10-2009
15-10-2009 (πρωΐ)
15-10-2009 (απόγευµα)
16-10-2009
17-10-2009
18-10-2009
5-11-2009
6-11-2009
9-11-2009
12-11-2009
13-11-2009
16-11-2009
18-11-2009
19-11-2009
20-11-2009
23-11-2009
24-11-2009
26-11-2009
27-11-2009
30-11-2009
1-12-2009
2-12-2009
3-12-2009
4-12-2009
7-12-2009
8-12-2009
9-12-2009
10-12-2009
11-12-2009
14-12-2009
15-12-2009
16-12-2009
17-12-2009
18-12-2009
19-12-2009
20-12-2009
21-12-2009
22-12-2009
23-12-2009
11-1-2010
12-1-2010
13-1-2010 (πρωΐ)
13-1-2010 (απόγευµα)
14-1-2010
15-1-2010

Α΄

Α΄
Α΄
Α΄

Α΄
Α΄
Α΄

Α΄
Α΄
Α΄

Α΄
Α΄
Α΄

Α΄
Α΄
Α΄
Β΄

Β΄
Β΄
Β΄

Β΄
Β΄
Β΄

Β΄
Β΄
Β΄

Β΄
Β΄
Β΄

Β΄
Γ΄

Γ΄
Γ΄
Γ΄

Γ΄
Γ΄
Γ΄

Γ΄
Γ΄
Δ΄

Δ΄
Δ΄
Δ΄

Δ΄
Δ΄

1-16
17-20
21-26
27-34
35-86
87-196
197-334
335-350
351-360
361-432
433-452
453-476
477-512
513-574
575-628
629-652
653-666
667-696
697-738
739-774
775-824
825-874
875-922
923-950
951-990
991-1036
1037-1088
1089-1148
1149-1186
1187-1232
1233-1286
1287-1332
1333-1412
1413-1486
1487-1560
1561-1622
1623-1724
1725-1828
1829-1964
1965-2004
2005-2030
2031-2074
2075-2114
2115-2208
2209-2254

ΜΣΤ΄
ΜΖ΄
ΜΗ΄
ΜΘ΄
Ν΄
ΝΑ΄
ΝΒ΄
ΝΓ΄
ΝΔ΄
ΝΕ΄
ΝΣΤ΄
ΝΖ΄
ΝΗ΄
ΝΘ΄
Ξ΄
ΞΑ΄
ΞΒ΄
ΞΓ΄
ΞΔ΄
ΞΕ΄
ΞΣΤ΄
ΞΖ΄
ΞΗ΄
ΞΘ΄
Ο΄
ΟΑ΄
ΟΒ΄
ΟΓ΄
ΟΔ΄
ΟΕ΄
ΟΣΤ΄
ΟΖ΄
ΟΗ΄
ΟΘ΄
Π΄
ΠΑ΄
ΠΒ΄
ΠΓ΄
ΠΔ΄
ΠΕ΄
ΠΣΤ΄
ΠΖ΄
ΠΗ΄
ΠΘ΄
ϟ΄
ϟΑ΄

18-1-2010
19-1-2010
20-1-2010
21-1-2010
22-1-2010
25-1-2010
26-1-2010
27-1-2010
28-1-2010
29-1-2010
1-2-2010
2-2-2010
3-2-2010
4-2-2010
5-2-2010
8-2-2010
9-2-2010
10-2-2010
11-2-2010
12-2-2010
16-2-2010
17-2-2010
18-2-2010
19-2-2010
22-2-2010
23-2-2010
24-2-2010
25-2-2010
26-2-2010
1-3-2010
3-3-2010
4-3-2010
5-3-2010
8-3-2010
9-3-2010
10-3-2010
11-3-2010
12-3-2010
15-3-2010
16-3-2010
17-3-2010
18-3-2010 (πρωΐ)
18-3-2010 (απόγευµα)
19-3-2010
22-3-2010
23-3-2010

Δ΄

Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Ε΄

Ε΄
Ε΄
Ε΄

Ε΄
Ε΄
Ε΄

Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
ΣΤ΄

ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄

ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄

ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
Ζ΄

Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄

Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄

Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Η΄

Η΄
Η΄
Η΄

Η΄
Η΄
Η΄

2255-2296
2297-2364
2365-2644
2645-2702
2703-2746
2747-2802
2803-2874
2875-2916
2917-2978
2979-3008
3009-3050
3051-3090
3091-3098
3099-3148
3149-3192
3193-3238
3239-3434
3435-3654
3655-3710
3711-3756
3757-3834
3835-3874
3875-3930
3931-3974
3975-4028
4029-4080
4081-4126
4127-4188
4189-4252
4253-4294
4295-4520
4521-4572
4573-4642
4643-4684
4685-4756
4757-4850
4851-4964
4965-4966
4967-5024
5025-5108
5109-5146
5147-5208
5209-5220
5221-5264
5265-5310
5311-5406
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ϟΒ΄
ϟΓ΄
ϟΔ΄
ϟΕ΄
ϟΣΤ΄
ϟΖ΄
ϟΗ΄
ϟΘ΄

Ρ΄
ΡΑ΄
ΡΒ΄
ΡΓ΄
ΡΔ΄
ΡΕ΄
ΡΣΤ΄
ΡΖ΄
ΡΗ΄
ΡΘ΄
ΡΙ΄

ΡΙΑ΄
ΡΙΒ΄
ΡΙΓ΄
ΡΙΔ΄
ΡΙΕ΄
ΡΙΣΤ΄
ΡΙΖ΄
ΡΙΗ΄
ΡΙΘ΄
ΡΚ΄
ΡΚΑ΄
ΡΚΒ΄
ΡΚΓ΄
ΡΚΔ΄
ΡΚΕ΄
ΡΚΣΤ΄
ΡΚΖ΄

ΡΚΗ΄
ΡΚΘ΄
ΡΛ΄
ΡΛΑ΄
ΡΛΒ΄
ΡΛΓ΄
ΡΛΔ΄
ΡΛΕ΄
ΡΛΣΤ΄
ΡΛΖ΄
ΡΛΗ΄
ΡΛΘ΄
ΡΜ΄
ΡΜΑ΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

24-3-2010
12-4-2010
13-4-2010 (πρωΐ)
13-4-2010 (απόγευµα)
14-4-2010 (πρωΐ)
14-4-2010 (απόγευµα)
15-4-2010
16-4-2010
19-4-2010
20-4-2010
21-4-2010 (πρωΐ))
21-4-2010 (απόγευµα)
22-4-2010
23-4-2010
26-4-2010
27-4-2010
28-4-2010
29-4-2010
30-4-2010
3-5-2010
4-5-2010
5-5-2010 (πρωΐ)
5-5-2010 (απόγευµα)
6-5-2010
7-5-2010
10-5-2010
11-5-2010
12-5-2010
13-5-2010
14-5-2010
17-5-2010
18-5-2010
19-5-2010
20-5-2010
21-5-2010
25-5-2010
26-5-2010 (πρωΐ))
26-5-2010 (απόγευµα)
27-5-2010
28-5-2010
31-5-2010
1-6-2010
2-6-2010
3-6-2010
4-6-2010
7-6-2010
8-6-2010
9-6-2010
10-6-2010
11-6-2010

Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄

Η΄
Η΄
Θ΄

Θ΄
Θ΄
Θ΄

Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Ι΄

Ι΄
Ι΄
Ι΄

Ι΄
Ι΄
Ι΄

Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄

ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄

ΙΑ΄
ΙΒ΄

ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΒ΄

ΙΒ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄

ΙΓ΄
ΙΓ΄

ΣΕΛΙΔΕΣ
5407-5460
5461-5496
5497-5544
5545-5604
5605-5654
5655-5712
5713-5812
5813-5846
5847-5892
5893-6014
6015-6040
6041-6078
6079-6148
6149-6194
6195-6252
6253-6342
6343-6404
6405-6450
6451-6480
6481-6520
6521-6622
6623-6680
6681-6714
6715-6858
6859-6894
6895-6944
6945-7030
7031-7080
7081-7150
7151-7186
7187-7224
7225-7288
7289-7568
7569-7646
7647-7684
7685-7766
7767-7816
7817-7870
7871-8018
8019-8104
8105-8152
8153-8322
8323-8362
8363-8414
8415-8470
8471-8502
8503-8730
8731-8766
8767-8814
8815-8862
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ΡΜΒ΄
ΡΜΓ΄
ΡΜΔ΄
ΡΜΕ΄
ΡΜΣΤ΄
ΡΜΖ΄
ΡΜΗ΄
ΡΜΘ΄
ΡΝ΄
ΡΝΑ΄
ΡΝΒ΄
ΡΝΓ΄
ΡΝΔ΄
ΡΝΕ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΖ΄
ΡΝΗ΄
ΡΝΘ΄
ΡΞ΄
ΡΞΑ΄
ΡΞΒ΄
ΡΞΓ΄
ΡΞΔ΄
ΡΞΕ΄
ΡΞΣΤ΄
ΡΞΖ΄
ΡΞΗ΄

ΤΟΜ.

14-6-2010
ΙΓ΄
15-6-2010
ΙΓ΄
16-6-2010
ΙΓ΄
17-6-2010
ΙΓ΄
18-6-2010
ΙΓ΄
21-6-2010
ΙΓ΄
22-6-2010
ΙΓ΄
23-6-2010
ΙΓ΄
24-6-2010
ΙΓ΄
25-6-2010
ΙΓ΄
28-6-2010
ΙΓ΄
29-6-2010
ΙΓ΄
30-6-2010
ΙΓ΄
1-7-2010
ΙΓ΄
2-7-2010
ΙΓ΄
5-7-2010
ΙΓ΄
6-7-2010
ΙΔ΄
7-7-2010 (πρωΐ)
ΙΔ΄
7-7-2010 (απόγευµα) ΙΔ΄
8-7-2010
ΙΔ΄
9-7-2010
ΙΔ΄
12-7-2010
ΙΔ
13-7-2010
ΙΔ΄
14-7-2010 (πρωΐ)
ΙΔ΄
14-7-2010 (απόγευµα) ΙΔ΄
15-7-2010
ΙΔ΄
16-7-2010
ΙΔ΄

ΣΕΛΙΔΕΣ
8863-8922
8923-8962
8963-8986
8987-9076
9077-9126
9127-9172
9173-9224
9225-9248
9249-9266
9267-9312
9313-9378
9379-9438
9439-9472
9473-9532
9533-9570
9571-9630
9631-9716
9717-9764
9765-9822
9823-9970
9971-10002
10003-10124
10125-10182
10183-10230
10231-10280
10281-10370
10371-10570
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Θέρος
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄

20-7-2010
ΙΕ΄
21-7-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
21-7-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
22-7-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
22-7-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
23-7-2010
ΙΕ΄
27-7-2010
ΙΕ΄
28-7-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
28-7-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
29-7-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
29-7-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
30-7-2010
ΙΕ΄
24-8-2010
ΙΕ΄
25-8-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
25-8-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
26-8-2010 (πρωΐ)
ΙΕ΄
26-8-2010 (απόγευµα) ΙΕ΄
31-8-2010
ΙΣΤ΄
1-9-2010
ΙΣΤ΄
2-9-2010
ΙΣΤ΄
7-9-2010
ΙΣΤ΄
8-9-2010 (πρωΐ)
ΙΣΤ΄
8-9-2010 (απόγευµα) ΙΣΤ΄
9-9-2010
ΙΣΤ΄
14-9-2010
ΙΣΤ΄
15-9-2010
ΙΣΤ΄
16-9-2010
ΙΣΤ΄
17-9-2010
ΙΣΤ΄
20-9-2010
ΙΖ΄
21-9-2010
ΙΖ΄
22-9-2010
ΙΖ΄
23-9-2010
ΙΖ΄
28-9-2010
ΙΖ΄
29-9-2010
ΙΖ΄
30-9-2010
ΙΖ΄
1-10-2010
ΙΖ΄

1-60
61-107
108-136
137-204
205-230
231-262
263-370
371-400
401-436
437-508
509-542
543-580
581-626
627-658
659-698
699-750
751-786
787-1034
1035-1118
1119-1178
1179-1252
1253-1276
1277-1324
1325-1372
1373-1476
1477-1504
1505-1548
1549-1584
1585-1666
1667-1726
1727-1766
1767-1800
1801-2372
2373-2394
2395-2474
2475-2528

